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Sayfa 9’da

VUSLATIN 
GÖLGES�NDEK� 

KUDÜS

Sayfa 3’teRifat SA�T

BALKAN POL�T�KAMIZDA 
TÜRK-ARNAVUT 

KOAL�SYONUNUN 
ÖNEM�

SOFYA �l Mahkemesi,
temyiz süreci nedeniyle
aç�k kimli�i verilmeyen
�.S.M'ye 50 bin Euro taz-
minat ödenmesine hük-
metti. Hakim Dayana
Topalova, gerekçeli kara-
r�nda, eski komünist
rejim s�ras�nda ülkedeki
Türk ve Müslümanlar�n
isimlerinin Slav isimlerle
zorla de�i�tirildi�ini, dini
ibadetlerini yerine getir-
melerinin de yasaklad���-
n� belirtti. Topalova,
“Asimilasyon kampanya-
s�yla ilgili ana dava, çe�it-
li pürüzler yüzünden iki
kez zaman a��m�na u�ra-
m��. Ancak davayla ilgili
i�lemlerin neredeyse bir
insan ömrü kadar gecik-

tirilmesini hakl� göstere-
cek kabul edilebilir huku-
ki bir gerekçe olamaz."
ifadelerini kulland�.
Bulgaristan’da etnik ve
dini az�nl�klar�n bulun-
mad���n� iddia eden dev-
rik diktatör Todor
Jivkov'un rejimi, ülkedeki
Türk ve Müslümanlara
kar�� “Yeniden Do�u�
Süreci” adl� asimilasyon
kampanyas�n� uygulam��-
t�. Türkiye, 1989'dan
sonra Bulgaristan'� terk
eden 350 bini a�k�n
Bulgaristan Türküne
kap�lar�n� açm��t�. Eski
rejimin asimilasyon kam-
panyas�na kar�� ana
dava, 1991 y�l�nda aç�l-
m��t�.

BRÜKSEL’DE Avrupalı yetki-
liler ile görü�en Arnavutluk
Ba�bakanı Edi Rama AB
üyeli�i için müzakerelerin
bir an önce ba�latılmasını
talep etti. 2014 yılında
Arnavutluk’a resmen aday
ülke statüsü verilmi�ti. Edi
Rama Avrupa Birli�i’nin böl-
gede istikrarı korumak ama-

cıyla Balkanlara yo�unla�-
ması gerekti�ini ifade etti:
“Balkanlar önemli bu yüz-
den farklı bir düzeyde
bulunması gerekiyor.
Reform yapmayı geride
bırakarak daha çok jeostra-
tejik oyuncu olması için
çalı�malar yürütülmeli.
Üyelik müzakerelerinin ba�-

latılmasını istiyoruz zira iler-
leme kaydetmek istiyoruz”
dedi. Avrupa Birli�i ile üye-
lik müzakerelerinin ba�latıl-
ması için öncelikle yargı sis-
temi reformu yapılması
gerekiyor. Arnavutluk bu
kapsamda anayasal reformu
onayladı ve savcıları izleme
komisyonu olu�turdu.

Mehmet KIZILKAYA

¥ MAKEDONYA Ba�bakan�
Zoran Zaev Kosova'ya ziyareti
kapsam�nda Kosoval� mevkida��
Ramush Haradinaj ile bir araya
geldi. Ülkesinin Kosova'n�n UNES-
CO üyeli�i yönündeki deste�ine
de�inen Zaev, Makedonya'n�n
bu güne kadar oldu�u gibi gele-
cekte de S�rbistan ile Kosova ara-
s�ndaki diyaloga destek vermeye
devam edece�ini vurgulad�. 
Zaev, iki ülke aras�nda imzalanan
19 ikili anla�ma bulundu�unu,
bunlara ilave olarak 20 anla�ma-
n�n daha imzalanmas�n� bekle-
diklerini söyledi.

5’te

Belene mağdurlarını
sevindiren karar çıktı 
Bulgaristan'daki asimilasyon

kampanyas� davas�nda
Müslüman davac�, 50 bin
Euro tazminat kazandı

Makedonya’dan
Kosova’n�n UNESCO
üyeli�ine tam destek

4’te

10’da

5’te

¥ TÜRK�YE Milli E�itim Bakanlı�ı
tarafından Ortaokullarda
Ya�ayan Diller ve Lehçeler dersi
kapsamında “Bo�nakça” ve
“Arnavutça” dersinin geçen yıl
seçmeli ders kapsamına alınarak
ö�retim programlarına konulması
kararı ardından ilk ders �zmir’de
yapıldı. �lk a�amada 5, 6, 7 ve
8.Sınıflar Ö�retim Programı’na
uygun Arnavutça ders kitapları
hazırlandı ve 1500 adet basıldı.
Türkiye’nin �zmir �ehrindeki ilk
Arnavutça seçmeli ders,
�stanbul’daki Kosova Diaspora
Kültür Merkezi Müdürü Kamil
Biti� tarafından verildi. 

�lk Arnavutça 
seçmeli ders �zmir’de

3’te

¥ KOSOVA Ba�bakanı Ramush
Haradinaj, Türkiye'nin Pri�tine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç e�li�in-
de, ülkenin güneybatısındaki
Prizren'de bulunan Uluslararası
Kosova Maarif Okulu’nu ziyaret
etti. Haradinaj; "Bu okul,
Kosova'daki çocuklar için yüksek
standartlarda ve bu kadar iyi bir
programla e�itim görmeleri açı-
sından gerçekten iyi bir imkân.
Prizren'deki Maarif Okulu yük-
sek ö�retim seviyesine sahip ve
çok ciddi bir okul." dedi.

Maarif Vakf� 
Okulu’na Ba�bakan
Haradinaj’dan övgü

4’te

¥ TÜRK ��birli�i ve Koordinasyon
Ajansı Ba�kanlı�ı (T�KA),
Makedonya’daki �sa Bey
Medresesi’ne 32 bilgisayar, 5
projeksiyon cihazı, 4 dizüstü bil-
gisayar ve 1 akıllı tahta olmak
üzere donanım ve ekipman yar-
dımında bulundu. Yardımlar
nedeniyle Medresenin
Kalkandelen Kız �ubesi’nde
tören düzenlendi. 

Kalkandelen K�z
Medresesi’ne 
T�KA deste�i

5’te

Arnavutluk’ta AB 
seferberliği başlatıldı

3’te
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PTT’DEN 
YILBAŞINA 

ÖZEL 
KAMPANYA
ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim �irketi
(PTT A.�.), özel gün ve haftalara yönelik

kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. �ir-
ket, 2018 yılını kar�ılamaya sayılı günler kala

yılba�ına özel bir kampanya düzenledi.
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Balkan politikam�zda
Türk-Arnavut koa-
lisyonundan önce �u

soruyu yan�tlamak gereki-
yor: “Balkanlar, Türkiye
için önemli mi? “ Bu so-
ruya hem ekonomik, hem
siyasi, hem stratejik, hem
tarihi ve hem de kültürel
aç�dan güçlü bir EVET de-
memiz gerekiyor. Neden mi? Ba-
k�n�z, ekonomik aç�dan, hemen
yan� ba��m�zda 80 milyonluk bir
Pazar olan Balkanlardan bahse-
diyoruz. Üstelik Avrupa Birli-
�ine geçi� köprüsü olan bir
bölge. Avrupa ile s�n�r karakolu
olan Balkan co�rafyas�nda Yu-
nanistan, Romanya, Bulgaristan,
H�rvatistan ve Slovenya zaten
AB ülkesi. Di�erleri de bizden
çok daha önce girebilirler. Dola-
y�s�yla AB pazar�nda önemli bir
bölge.  Di�er yandan Rusya ve
ABD pazarlar�na kotas�z ve
avantajl� giri� imkânlar� olan bir
bölgeden bahsediyoruz. Siyasi
aç�dan bakt���m�zda uluslararas�
siyasette bizden ba�ka bar�nd�r-
d��� 11 ülke ile sesi daima duyu-
luyor. Stratejik bak�mdan ABD
ve Rusya’n�n daima takip etti�i
bir co�rafya. Avrupa ile Asya
aras�nda bir köprü olan Balkanlar
iki dünya sava��n�n patlak ver-
mesinde etkili olmu� ve sava��n
a��rl�kl� ya�and��� yerler.
ABD’nin �u anda Avrupa’daki
en büyük askeri üssünü  (Bon
stell) burada yani Balkanlar�n
merkezi Kosova’da kurmas� te-
sadüf de�il. Çok zengin kültürü
ile dikkat çeken Balkanlar�n biz
Türklerle 600 y�ll�k Osmanl� ve
daha öncesinde Hun, Peçenek,
Kuman Türkleri ile ba�lant�lar�
var. 

ARNAVUTLARIN DA
CUMHURBA�KANI

DEM�REL

Balkanlarda bugün 2 milyon
kadar Türk ya�arken Türkiye’de
15 milyon kadar Balkan göçmeni
vatanda��m�z ya��yor. Bu say�n�n
yakla��k 5-6 milyonunu Arnavut
kökenliler olu�turuyorlar. Bu sa-
y�lar� abart�l� bulanlar, Cumhuri-
yetin ilk y�llar�ndaki nüfusumuza
ve Balkanlardan gelen göç mik-
tar�na baks�nlar. 1927 y�l�nda ya-
p�lan ilk resmî nüfus say�m�yla
13.648.987 olarak belirlenen nü-
fusumuza 1912 Balkan sava��
sonras� göçler, 1924 mübadele
Göç’ü, 1956 Yugoslavya göçleri
ve 1989 Bulgaristan göçleri ve
aradaki göçler ile ne kadar Bal-
kan göçmeni oldu�unu a�a�� yu-
kar� hesaplayabilirler. Dönemin
cumhurba�kan� rahmetli Süley-
man Demirel, Arnavutluk’a ziya-
rete gider. Demirel, Tiran’da
Arnavutluk Cumhurba�kan�na
döner ve �öyle der, “Arnavutla-
r�n Cumhurba�kan� benim “  Bu
cevap Arnavutluk dönemin cum-
hurba�kan�n� �a��rt�r. Tabi der
Süleyman Demirel,  çünkü senin
ülkende 3 milyon, benim ül-
kemde ise 5 milyon Arnavut var.
Dolay�s�yla Arnavutlar�n cum-
hurba�kan� benim” diye espri
yapar. Türkiye’deki Arnavut sa-
y�s� iç politika için de önemli bir
argümand�r. 

BALKANLAR’DAK� 
ARNAVUT NÜFUSU

Balkanlarda yakla��k 9-10 milyon
kadar Arnavut ya�amaktad�r. Ar-
navutluk, Kosova, S�rbistan (Pre-
�eva bölgesi), H�rvatistan,
Karada�, Makedonya, Yunanistan
(Çameriya-Yanya) gibi yerlerde
ya�ayan Arnavutlar�n kendi arala-
r�nda herkesin bir ülkesi var ama
bizim üç ülkemiz var (Arnavutluk,
Kosova ve Makedonya) diyerek
esprili bir �ekilde övündükleri bili-
nir. Kosova ve Arnavutluk’ta
zaten nüfuslar�n�n neredeyse tama-
m�n� olu�turmalar� ancak di�er ta-
raftan da az�nl�k itibariyle
Makedonya, S�rbistan (Pre�eva) ,
Karada� ve H�rvatistan’da bile si-
yasi temsilcileri (Milletvekilleri)
vard�r. Avrupa’da ise i�çi ve göç-
men olarak 2 milyon kadar Arna-
vut ya�amaktad�r. ABD’de senatör
olmu� Arnavutlar vard�r. �talya’da
da güçlü bir Arnavut nüfusu ve lo-
bisi bulunmaktad�r. 

NEDEN ARNAVUT 
KOAL�SYONU? 

Türkiye’nin Balkan politikas�nda
dost, akraba ve hatta karde� olarak
gördü�ümüz Arnavutlarla ciddi bir
stratejik ortakl�k kurmas� bana
göre elzemdir. Zira Osmanl� döne-
minde 38 Sadrazam (Bugünkü
Ba�bakan) ç�karm��, Sultan Ab-
dülhamid Han’�n saray muhaf�z�
olarak güvendi�i Arnavut askerleri
(�sa Bolidin komutas�nda)  �stiklal
mar��m�z� yazm�� (Arnavut Akif) ,
ilk Türkçe lügati yazm�� ( �emset-
tin Sami-Sami Fra�eri) gibi önemli
Türk-Arnavut �ahsiyetlerle güçlü
ba�lant�lar vard�r. Çanakkale’de
on binlerce Arnavut �ehit yatmak-
tad�r. Bugün Makedonya’da 80
bin kadar Kosova’da ise 25 bin
kadar Türk ya�amaktad�r. Ko-
sova’da Arnavutlarla yap�lacak si-
yasi ortakl�k, Türk siyasi
partilerinin milletvekili ve bele-
diye ba�kanl��� say�lar�n� art�rabi-
lir. Makedonya’da yap�lacak siyasi
ortakl�k Makedonlara kar�� Müslü-
manlar�n siyasi gücünü art�rabilir.
Yunanistan’a kar�� Çameriya Ar-
navutlar� önemli bir argümand�r.
Balkanlarda kurulmas� dü�ünülen
ortak pazarda Arnavutlar etkin ola-
cakt�r. Kosova ve Arnavutluk’un
ekonomik birle�me dü�ünceleri
önemlidir. Balkanlarda var olan
Slav Birli�i, Ortodoks Birli�i ve
H�ristiyan Birli�ine kar�� Arnavut-
larla yap�lacak birlik son derece
önemlidir. Ruslar�n, ABD’nin ve
Avrupa Birli�i’nin Balkanlara i�-
tahl� bak���na kar�� Türk-Arnavut
koalisyonu ilaç gibidir. Sürekli ko-
nu�ulan ve ihtimal dâhilinde olan
bir Balkan sava��nda da Türk-Ar-
navut birlikteli�ine ihtiyaç vard�r.
Biz bunu biliyor ve bunu söylüyo-
ruz. 

Rifat SA�T

BALKAN 
POL�T�KAMIZDA 
TÜRK-ARNAVUT 

KOAL�SYONUNUN 
ÖNEM�

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
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H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Milli Eğitim Ba-
kanlığı tarafından Orta-
okullarda Yaşayan Diller

ve Lehçeler dersi kapsamında
“Boşnakça” ve “Arnavutça”
dersinin geçen yıl seçmeli ders
kapsamına alınarak öğretim
programlarına konulması ka-
rarı ardından ilk ders İzmir’de

yapıldı. İlk aşamada 5, 6, 7 ve
8.Sınıflar Öğretim Programına
uygun Arnavutça ders kitapları
hazırlandı ve 1500 adet basıldı.
Türkiye’nin İzmir şehrindeki
ilk Arnavutça seçmeli ders, İs-
tanbul’daki Kosova Diaspora
Kültür Merkezi Müdürü Kamil
Bitiş tarafından verildi.
www.kosovaport.com sitesini
haberine göre; Kamil Bitiş, ilk
ders için misafir olarak İzmir

Aliya İzetbegoviç Ortaokulu’na
gitti. Bitiş, ilk Arnavutça dersin
yapıldığını sosyal medya üze-
rinden duyurdu. Bitiş, “İlk
dersi vermek için (misafir ola-
rak) yaklaşık olarak 600 kilo-
metre yol katettim ve dersi
verdikten donra hiç dinlenme-
den dönüş için 600 km. daha
yol alacağım. Fakat bu önemli
günde güzel Arnavutça Dersini
ilk veren kişi olarak bu gururu

yaşadığım için bu yorgunluğa
değer. İnsanoğlu severek yap-
tığı işten yorgunluk hissetmi-
yormuş. Bunu bugün bizzat
yaşadım. Hani derler ya “anla-
tılmaz yaşanır”. Bu vesileyle bu
yönde vermiş oldukları destek-
ten dolayı “Turgutlu Arnavut
Kültür Derneği” Başkanı Meh-
met Yenir’e ve yönetim kuru-
luna teşekkür ediyorum”
ifadelerine yer verdi.

T�KA’dan Kalkandelen K�z
Medresesi’ne ekipman deste�i

Bulgaristan’da Türkçe okuyan 
ö�rencilerin sayısında büyük dü�ü�

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA), Makedonya’daki

İsa Bey Medresesi’ne 32 bilgisa-
yar, 5 projeksiyon cihazı, 4 diz-
üstü bilgisayar ve 1 akıllı tahta
olmak üzere donanım ve ekip-
man yardımında bulundu. Yar-
dımlar nedeniyle Medresenin
Kalkandelen Kız Şubesi’nde
tören düzenlendi. Törende ko-
nuşan TİKA Üsküp Koordina-
törü Aytekin Ayden,
Makedonya’da çok sayıda iş
birliği projeleri yürüttüklerini
belirterek, “Bu proje kapsa-
mında bizim Kalkandelen Kız
Medresesi ile beraber yürüttü-
ğümüz daha önceki projelerin
yanında bugün de 32 bilgisa-
yar, 5 tane projeksiyon cihazı, 4
dizüstü bilgisayar ve bir akıllı
tahta olmak üzere donanım ve
ekipman yardımında bulun-
duk.” dedi. Ayden, yardımla-
rın, medresenin teknik
altyapısının yenilenerek günü-
müz teknolojisine uygun bilgi-

sayarlı eğitime geçilmesi ve
daha verimli bir eğitim öğretim
hizmeti verilebilmesini sağla-
mak amacıyla yapıldığını bil-
dirdi. www.timebalkan.com
sitesine göre; Medresenin baş-
kent Üsküp’teki erkek şubesine
de destek vereceklerini kayde-

den Ayden, TİKA’nın söz ko-
nusu projeler ile ülkedeki eğiti-
min gelişimini ve altyapının
güçlendirilmesini amaçladığını
vurguladı.
İsa Bey Medresesi Kalkandelen
Kız Şubesi Koordinatörü Bekir
Memeti de TİKA yardımlarının,

okuldaki öğrencilerin derslerini
daha yüksek standartlarda gö-
rebilmelerini sağladığının altını
çizdi. 2004 yılında eğitim faali-
yetine başlayan İsa Bey Medre-
sesi Kalkandelen Kız Şubesinde
bugün toplam 185 öğrenci eği-
timini sürdürüyor.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Eğitim Bakanlı-
ğı’nın verilerine göre bu
yıl toplam 5 bin 385 öğ-

renci seçmeli ders olarak Türkçe
okumak üzere okullara dilekçe
ile başvuru yaptı. Bu sayı son
beş yılın en düşük rakamı oldu.
Geçen yıl Türkçe dersi alan öğ-
renci sayısı 7086’ydı. Bu rakam
2015-2016 öğretim yılında 7484;
2014-2015 öğretim yılında 6328;
2013-2014 öğretim yılındaysa
6572 oldu. Filibe Payisiy Hilen-
darski Üniversitesi Bulgar dili
ve Türk dili bölümü öğretim gö-
revlisi Harun Bekir, Bulgaris-
tan’da anadili Türkçe olan
öğrenci sayısının bu rakamlar-
dan çok daha fazla olduğunu
vurguladı.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Bekir, ”Bu yıl
geçen yıla göre böyle bir azalma

söz konusu ise aslında bunların
birçok nedenleri olabilir. Öğ-
renci sayısının azalması olabilir.
Bazı Türkçe okutulan okullar-
dan başka Türkçe okutulmayan
okullara geçme söz konusu ola-
bilir ve birçok nedeni vardır
bunun.“ diye ko-
nuştu. Kırcaali
Türk Kültür ve
Sanat Derneği
Başkanı Müzekki
Ahmet ise Kır-
caali bölgesindeki
Türkçe eğitimini
değerlendirdi.
Kırcaali’nin Bul-
garistan’da Türk-
lerin en yoğun
olarak yaşadığı
bölge olmasına
rağmen anadili-
nin okullarda
okutulmasının
beklendiğinden
çok daha az oldu-

ğunu söyledi. Müzekki Ahmet
şöyle konuştu:
“Tabii bunun sebepleri var. Bi-
rinci köylerde çocukların azal-
ması ve köylerdeki okulların
kapatılması ve oradaki çocukla-
rın ilçe merkezindeki okullara

taşımalı olarak getirilmeleri ve
burada da ebeveynler arasın-
daki bağlantının olmaması sebe-
binden organize edilip çocuklar
dilekçe sunamıyor ve bu yüz-
den Türkçe anadili çok az oku-
tuluyor.”

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Cumhuriyeti Baş-
bakan Yardımcısı Akdağ,
temaslarda bulunmak

üzere geldiği Saraybosna’da
Yunus Emre Enstitüsünü ziya-
ret etti, Türk iş adamları, öğren-
ciler, öğretmenler ve
vatandaşlarla bir
araya geldi.
Akdağ, te-
maslarda
bulun-
mak
üzere gel-
diği Saray-
bosna’da
Yunus Emre Ensti-
tüsü’nü ziyaret etti, kentteki
Türk iş adamları, öğrenciler, öğ-
retmenler ve vatandaşlarla bir
araya geldi.
Saraybosna Yunus Emre Ensti-
tüsü Müdürü Mehmet Akif Ya-
man’dan brifing almasının
ardından düzenlenen toplan-
tıda konuşan Akdağ, Bosna
Hersek’te bulunmaktan duy-
duğu memnuniyeti dile getire-
rek, bu ülkenin Avrupa’da çok

özel bir yerinin bulunduğunu,
üç farklı etnik grup ve üç farklı
inancın birlikte barış ve huzur
içerisinde yaşamayı sürdürdü-
ğünü söyledi. www.timebal-
kan.com sitesine göre; Bosna
Hersek’in bu özelliğiyle çok
önemli bir örnek teşkil ettiğini
belirten Akdağ, Ortadoğu’da

ise böyle bir yapının koruna-
madığını söyledi.

Başbakan Yar-
dımcısı

Akdağ,
Bosna
Her-
sek’in ba-

şardığına
sahip çıkmak

ve bunu geliştir-
mek gerektiğine vurgu

yaptı. “Yunus Emre Enstitü-
sü’nün başardığı farklı ülkelere
de örnek teşkil edebilir” Bosna
Hersek ile ilişkileri her yönden
geliştirmekte kararlı olduklarını
ifade eden Akdağ, bugün de
Karma Ekonomik Komisyon
toplantısının yapıldığını, iki
ülke arasındaki ticaret hacmini
daha da artırmayı kararlaştır-
dıklarını bildirdi.

Ba�bakan Yard�mc�s� Akda�, 
Saraybosna’da Türklerle bulu�tu
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Kosova Başbakanı Haradinaj,
Maarif Vakfı Okulu’nu ziyaret etti

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da eğitimci olarak çalışan
Türk vatandaşı Uğur Toksoy'un
Türkiye'ye iadesi gerçekleşmedi.

Priştine Temel Mahkemesi'nde bugün
yapılan duruşmada, Savcı Ali Rexhaj,
delil yetersizliği nedeniyle Toksoy'un
Türkiye'ye iade edilmesi talebini geçici
süre geri çekti. Basına kapalı olarak yapı-
lan duruşmada Savcı Ali Rexhaj, FETÖ
mensubu olarak 15 Temmuz darbe girişi-
minde yer aldığı şüphesiyle Türkiye tara-
fından iadesi istenen Uğur Toksoy
hakkında darbe girişiminde yer alıp al-
madığına ilişkin ek deliller talep ettikle-
rini, bu delillerin gönderilmediği,
dolayısıyla delil yetersizliği nedeniyle
Türkiye'ye iadesinin geçici süre iptal
edildiğini belirtti. www.haberler.com’a
göre; duruşmayı sonlandıran mahkeme
heyeti, konu ile ilgili kararın başka bir
zaman açıklanacağını bildirdi. Duruşma,
Türkiye'nin Priştine Büyükelçliği ile
AGİT temsilcileri tarafından takip edildi.
Türk yargı makamlarının yakalama ka-
rarı üzerine bu yılın Ekim ayında Priz-
ren'de gözaltına alınan Uğur Toksoy, bir
süre sonra kefaletle serbest bırakıldı. Tok-
soy, FETÖ ile bağlantısı olduğu ve geçen
yıl 15 Temmuz darbe girişiminde yer al-
dığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakanı Ramush Hara-
dinaj, Uluslararası Kosova Maa-
rif Okulları'nın Prizren şubesini

ziyaret ederek, "Bu okul, Kosova'daki
çocuklar için yüksek standartlarda ve
bu kadar iyi bir programla eğitim gör-
meleri açısından gerçekten iyi bir
imkan." dedi. Başbakan Haradinaj, Tür-
kiye'nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç eşliğinde, ülkenin güneybatısın-
daki Prizren'de bulunan Uluslararası
Kosova Maarif Okulu’nu ziyaret etti.
Programa Haradinaj ve Kılıç'ın yanı
sıra, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar, Türkiye Maarif Vakfı
Balkanlar Koordinatörü Salih Sağır,
Uluslararası Kosova Maarif Okulu Mü-
dürü Mesut Özbaysar, çok sayıda öğ-

retmen ile öğrenci katıldı. Özbaysar,
program kapsamında Başbakan Hara-
dinaj'ı vakfın çalışmaları hakkında bil-
gilendirirken, öğrenciler Arnavut milli
giysileri ile gösteri sundu. Program
kapsamında Trabzon Yavuz Sultan
Selim Anadolu Lisesi öğrencileri de

Türkçe şarkılar seslendirdi.
Başbakan Haradinaj, burada yaptığı
konuşmada, Kosova'da böyle bir oku-
lun varlığından memnun olduğunu
dile getirerek, "Bu okul, Kosova'daki
çocuklar için yüksek standartlarda ve
bu kadar iyi bir programla eğitim gör-

meleri açısından gerçekten iyi bir
imkan. Prizren'deki Maarif Okulu yük-
sek öğretim seviyesine sahip ve çok
ciddi bir okul." dedi. Kosova ile Tür-
kiye arasındaki ilişkilere de değinen
Haradinaj, "Kosova olarak Türkiye ile
çok iyi iş birliğine sahibiz. Bu işbirliğini
okulunuz ile birlikte arttıracağız." diye
konuştu. Haradinaj, öğrencilere eğitim
hayatlarında başarılar diledi. www.ha-
berler.com’a göre; Maarif Vakfı Balkan-
lar Koordinatörü Sağır, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, vakfın Balkanlar-
daki ilk okulunun Kosova'ya açıldığını
hatırlattı. Kosova'da başkent Priştine'ye
bağlı Liplan ile Prizren'de olmak üzere
iki okul bulunduğunu kaydeden Sağır,
okulun Priştine'de 120 ve Prizren'de
110 olmak üzere toplamda 230 öğren-
cisi bulunduğunu aktardı.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev Kosova'ya ziyareti kapsa-
mında Kosovalı mevkidaşı Ra-

mush Haradinaj ile bir araya geldi.
Kosova'ya ziyaret gerçekleştiren ilk Ma-
kedon başbakan olan Zaev, Haradinaj
ile görüştü, ikili daha sonra ortak basın
toplantısı düzenledi.
www.haberler.com’a göre: Zaev, 2015'te
Makedonya'nın kuzeyindeki Kumano-
va'da sekiz polisin hayatını kaybettiği si-
lahlı çatışmayla ilgili soru hakkında,
bunun hassas bir konu olduğunu ve

Haradinaj ile bu konu hakkında uluslar-
arası soruşturma yürütülmesi yönünde
mutabık olduklarını belirtti.
Ülkesinin Kosova'nın
UNESCO üyeliği yö-
nündeki desteğine
de değinen Zaev,
Makedonya'nın bu
güne kadar olduğu
gibi gelecekte de Sır-
bistan ile Kosova ara-
sındaki diyaloğa destek
vermeye devam edeceğini
vurguladı.
Haradinaj ile görüşmede ortak projeler

konusunu da ele aldıklarını aktaran
Zaev, iki ülke arasında imzalanan 19

ikili anlaşma bulunduğunu, bun-
lara ilave olarak 20 anlaşma-

nın daha imzalanmasını
beklediklerini söyledi.
Zaev, iki ülke arasındaki
mevcut ticari alışverişin
160 milyon Euro oldu-
ğunu vurguladı, bunun

200 milyon Euro’ya ulaş-
ması temennisinde bulundu.

Kosova Başkabanı Haradinaj da
Zaev ve beraberindeki heyetin ülkesine
yaptıkları ziyaretten duydukları mem-

nuniyeti dile getirdi. Haradinaj, kader,
hayat ve Avrupa-Atlantik perspektifleri
yönünde birbirine bağlı olan iki ülkenin
komşu olması nedeniyle bu ziyaretin
önemli olduğunu vurguladı. Öte yan-
dan Zaev, Kosova'daki ziyareti kapsa-
mında Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi tarafından kabul edildi. Cumhur-
başkanı Thaçi, görüşme sonrası gerçek-
leşen basın toplantısında, iyi komşuluk
ilişkilerin, iki ülke ve bölgenin Avrupa-
Atlantik yolundaki önemine de değine-
rek, Kosova ve Sırbistan arasındaki
diyalogun anlaşma yoluyla tamamlan-
ması gerektiğini belirtti.

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın enerji sorununu
çözecek olan “Kosova e Re-
Yeni Kosova” termik santra-

linin inşası için anlaşmaya varıldı.
Termik santralin inşası Amerikan
şirketi Contour Global tarafından 1

milyar Euro’luk bir yatırımla ger-
çekleşecek. Başbakan RAmush Ha-
radinaj, Kosova e Re termik
santrali Yönetim Kurulu ve Con-
tour Global şirketi temsilcileri ile
bir toplantı düzenledi. Toplantıda,
termik santralin inşası için Contour
Global şirketiyle anlaşmaya va-
rıldı. Anlaşmanın önümüzdeki

günlerde imzalanması bekleniyor.
Böylelikle, Kosova’ya 1 milyar
Euro ile tarihinin en büyük yatı-
rımı yapılacak.
www.balkantime.net sitesinin ha-
berine göre; termik santral, mini-
mum yüzde 40 verimlilik ve 500
MW brüt elektrik kapasitesi ile tek
bir blok şeklinde inşa edilecek. Bu-

nunla birlikte, Kosova’nın elektrik
enerjisi üretiminde de sorun yaşan-
mayacak. İnşa edilecek yeni termik
santral ile ayrıca, Priştine, Obiliç,
Drenas ve Kosova Ovası’nın mer-
kezi ısınma projesi de genişletilebi-
lecek. Termik santralin yapımına
2018 yılında başlanıp, 2023 yılında
sona ermesi öngörülüyor.

Tarihi enerji 
yatırımı 
2023’te 
bitecek

Tarihi enerji 
yatırımı 
2023’te 
bitecek

Tarihi enerji 
yatırımı 
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bitecek

Tarihi enerji 
yatırımı 
2023’te 
bitecek

Tarihi enerji 
yatırımı 
2023’te 
bitecek

Tarihi enerji 
yatırımı 
2023’te 
bitecek

Makedonya Ba�bakan� Zaev, Kosova'da

Kosova, FETÖ
�üphelisini 

Türkiye'ye iade
etmedi
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Ahmet GÖKSAN

TIPKISININ 
AYNISI

“Makarios’un son konu�malar� aras�nda
‘Türk halk�n�n tutumu yüzünden anla�-
man�n uzak oldu�u’ iddialar� tamamen
yersiz ve gülünçtür. Türk taraf� olarak
körü körüne hareket eden bir halk de�iliz.
Ancak bunca fedakarl�k kar��s�nda elde
etti�imiz haklar�m�z� Makarios’un keyfi
u�runa terk etmek niyetinde niyetin de
olmad���m�z� da ifade etmek yerinde
olur. 
E�er tekrar ba��m�zda bir bayku� gibi
ötece�i gafleti içinde ise, çok y�llar bek-
leyecek ve ömrü hayal ettiklerinin haki-
kat olmas�na yetmeyecektir”. 1976

Dr. Faz�l
KÜÇÜK

Mendil büyüklü�ündeki ülkede
2018 y�l� �ubat ay�nda yap�la-
cak olan Ba�kanl�k seçimi için

geri say�m devam ederken nazire yapar
gibi bizde de milletvekilli�i erken seçimi
yap�lacak. Adaylar�n kesinle�mesi ile tar-
t��malarda beklenen gibi olmasa da ate�in
üstüne odun at�lmaya da ba�land��� gün-
lerden geçiyoruz. Bizler adada seçim ko-
nusunda u�ra��rken dünyan�n ba��n�
derde sokmaya azmetmi� gibi bütün
dünya Trump f�rt�nas� ile bo�u�uyor. En
son 1952 y�l�nda Yunanistan’a yap�lan zi-
yaretten 65 y�l aradan sonra geçti�imiz
günlerde yeni bir ziyaret gerçekle�ti.
Uzun say�lacak bu süre sonras�nda ger-
çekle�en ziyaret sonras�nda ili�kilerin yu-
mu�amas� veya yumu�at�lmas�
beklenirken bat� cephesinde yeni bir �ey
yok söylemini do�ruluyor. �leriye yönelik
olsa bile herhangi bir umut �����n�n olma-
d���n� kaydetmek istiyoruz. K�br�s ve Ege
konular�nda kar�� taraf�n Türkiye’den
odunlar�n�n paras�n� istemeye devam etti-
�ine vurgu yapmak istiyoruz. Mindere
çekebilmek için yap�lan bütün u�ra�lar�n
bo�a ç�kt���ndan sonuç s�f�ra s�f�r elde var
s�f�r noktas�nda oldu�umuzu yinelemek
istiyoruz. Seçimlere gidilirken Nikos
Anastasiyadis’e kar�� ba�lat�lan sözde
sald�r�lar devam ediyor. Dayan��ma Ha-
reketi Ba�kan� Eleni Teoharus, ad� geçen
ki�inin yeniden seçilmesinin ‘adan�n tam
olarak Türkle�mesine yol açaca��n�’ sav-
l�yor. Böyle bir söylemin gerçeklerden
uzak oldu�unu savlayan�n da bildi�ine
inan�yoruz. Diko’nun ba��ndaki Nikolas
Papadopulos ise, ‘�ubat ay�ndaki se-
çimde K�br�s sorununun çözümünün han-
gisi olaca��na ve hangi çözümü
istedi�imize karar verece�iz. Anastasiya-
dis ve Akel’in federasyon çözümü konu-
sunda ortaya koyduklar� sahte ikileme
kar��n kendilerinin gerçek ikilemi, yani
yeni ödünler mi yoksa yeni bir strateji mi
ikilemini ortaya koyduklar�n�… �lk gün-
den itibaren garantilerin kalkmad��� ve
son Türk askerinin gitmedi�i bir çözü-
mün söz konusu olamayaca��n�” savl�-
yordu. Son yap�lan ziyaret sonras�nda
Yunanistan’da ya�ananlar�n da t�pk�s�n�n
ayn�s� oldu�unu söylemeye bile gerek
duymuyoruz. 

GERÇEKÇ� ÖNER�

Diko’nun Ermeni kökenli eski Ba�kan�
Marios Karoyan ise BM Güvenlik Kon-
seyi’nin kabul edebilece�i gerçekçi ba�ka
bir çözüm önerisi sunmalar�n� istiyor.
Di�er Rum siyasilerde i�nesi k�r�lm��
plak gibi benzer sözleri yineliyorlar. Bu
kafa yap�s�nda olan Yunanistan ve K�br�s
Rum yöneticilerinden kim olurlarsa hangi
görü�ü savunuyorlarsa savunsunlar bar��a
ili�kin ad�m atmalar�n�n beklenilmemesi
gerekti�inin alt�n� çiziyoruz. �leriye yöne-
lik bir umut �����n�n da olmad��� gerçe-
�ini de ya��yoruz. Kar��m�zdakilerin
dü�ünce yap�lar�n�n de�i�mesini bekler-
ken tam bir kara gülmece örne�ini de ya-
��yoruz. 1955 – 59 =onlara göre=
ba��ms�zl�k mücadelesi s�ras�nda �ngiliz
askerleri taraf�ndan i�kence ve tecavüz
gören 35 adet Eoka’c�n�n yarg� yoluyla
�ngiliz Hükümetinden tazminat istedikleri
Rum bas�n�nda yer al�yor. Bu iste�e kar-
��n yarg�laman�n �ngiliz Hukukuna göre
mi yoksa K�br�s Hukukuna göre mi yap�l-
mas� konusunda uzla��n�n sa�lanamad���
belirtiliyor. Davac�lar aras�nda iki kad�-
n�n da bulundu�u ve bu kad�nlara �ngiliz
Ordusu subaylar� taraf�ndan tecavüz edil-
di�i belirtiliyor. �ngiliz Guardian gazete-
sine aç�klamada bulunan Veteran
Eoka’c�lar Derne�i Ba�kan� Thasos So-
fokleus, �ngiltere’ye kar�� olmad�klar�n�
söylüyor. “Ne oldu ise siyasi nedenlerle
olmu�tur. Çünkü kendilerinin ba��ms�zl�k
ve Enosis için mücadele ettiklerini” belir-
tiyordu. Ya�ad��� i�kenceler nedeniyle
i�itme sorunu ya�ad���n� ekliyordu. �ngil-
tere’ye kar�� silahl� ayaklanma yapt�ktan
sonra �imdi de dönüp tazminat istiyorlar.
Aziz Nesin’lik bir olayla kar�� kar��yay�z.
Yunanistan ile kar��m�zdakiler t�pk�s�n�n
ayn�s� stratejiyi izlerlerken bizlerinde
fazla zaman yitirmeden Ulusal Konseyi
kurmam�z gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

�STANBUL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Aliya İzetbegoviç ve Bosna Savaşı'nı
anlatan ilk tiyatro oyunu 'Aliya',
Başakşehir'de sahnelendi. Başakşe-

hir'de ilk kez sahne alan oyun Başakşehir-
liler tarafından ilgiyle izlendi.
www.haberler.com’a göre; Elçin Gürler'in
yönetmenliğinde İstanbul Devlet Tiyatro-
ları'nın kalabalık ve dinamik oyuncu kad-
rosuyla sahne alan ekip salonu dolduran
seyirci karşısında heyecanını gizleye-
medi.Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı
Bilge Kral Aliya İzzet Begoviç'in hayat
mücadelesini ve felsefesini anlatan drama-
turjik oyun, seyirciden tam not aldı. İlk
edebi tiyatro metni olma özelliği taşıyan
oyun 1935'ten 2003'e geniş bir zaman ölçe-
ğinde geçerek, yakın tarih okumasıyla da
büyük beğeni kazandı. "Sahne çok büyük
teknik olarak da çok verimli, seyircinin il-
gisi de büyük" diyerek oyundan önce dü-
şüncelerini paylaşan oyuncu Çetin Kaya,
"Ali İzzet Begoviç'in hayatı ve Bosna sa-
vaşı tarihinin kırılma noktasını anlatan bir
oyun. Biyografiden daha çok kırılma nok-
talarına önem verdik. Aliya İzzet Bego-
viç'in devlet adamı olarak değil, bir insan
olarak İslami ve siyasi düşüncelerini konu
aldık. Kırılma noktalarında ceza evini ve
ailesiyle mektuplaşmalarına önem verdik.
Bilge Kral'ın bir taraftan ailesiyle olan du-
rumunu o coğrafyada yaşanılan acıları ve
sıkıntıları oyuna katmaya çalıştık. Bizim
oyunumuza gelen seyircilerin biyografi
veya belgeselden daha çok Bosna'da yaşa-
nılan acıları sahnede canlandıran oyuncu-
ların çabasını göreceklerdir" dedi.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan’da 1989'da devrilen
eski komünist rejimin uyguladığı
asimilasyon kampanyasıyla ilgili

26 yıldır süren davada bir Müslüman,
50 bin Euro tazminat alacak. Sofya İl
Mahkemesi, temyiz süreci nedeniyle
açık kimliği verilmeyen Ş.S.M'ye 50
bin Euro tazminat ödenmesine hük-
metti. Hakim Dayana Topalova, gerek-
çeli kararında, eski komünist rejim
sırasında ülkedeki Türk ve Müslü-
manların isimlerinin Slav isimlerle
zorla değiştirildiğini, dini ibadetlerini
yerine getirmelerinin de yasakladığını
belirtti. www.dunyabulteni.net’e göre;
Topalova, “Asimilasyon kampanya-
sıyla ilgili ana dava, çeşitli pürüzler
yüzünden iki kez zaman aşımına uğ-

ramış. Ancak davayla ilgili işlemlerin
neredeyse bir insan ömrü kadar gecik-
tirilmesini haklı gösterecek kabul edi-
lebilir hukuki bir gerekçe olamaz."
ifadelerini kullandı. Rejim karşıtı ola-
rak sürüldüğü Belene Toplama Kam-
pı'nda psikolojik baskı altına tutulan
ve sağlığı bozulan Ş.S.M'ye ilk aşa-
mada tazminatının 2 bin 500 Eurosu
ödenecek. Bulgaristan’da etnik ve dini
azınlıkların bulunmadığını iddia eden
devrik diktatör Todor Jivkov'un rejimi,
ülkedeki Türk ve Müslümanlara karşı
“Yeniden Doğuş Süreci” adlı asimilas-
yon kampanyasını uygulamıştı. Tür-
kiye, 1989'dan sonra Bulgaristan'ı terk
eden 350 bini aşkın Bulgaristan Tür-
küne kapılarını açmıştı. Eski rejimin
asimilasyon kampanyasına karşı ana
dava, 1991 yılında açılmıştı. Davanın
sanıkları eski Devlet Başkanı Todor

Jivkov, İçişleri Bakanı Dimitar Stoya-
nov, Dışişleri Bakanı Petar Mladenov
ve Politbüro Üyesi Penço Kubadins-
ki'den hiçbiri artık hayatta değil. 2001-
2004 arasında davacı olan 446 kişiden
312’sinin ifadeleri alınmış, adli işlem-

lerin sekteye uğramasından dolayı 134
kişinin ifadeleri alınamamıştı. Bu ne-
denle ana davada, henüz sonuca ulaşı-
lamadı. Davanın, ülkenin adalet
sisteminde emsal oluşturması bekleni-
yor.

Belene Toplama Kampı’ndaki
ASİMİLASYONA TAZMİNAT

Bulgaristan'daki asimilasyon kam-
panyas� davas�nda Müslüman davac�,

50 bin Euro tazminat kazand�
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Emekli Albay Ahmet Zeki
Üçok, çok güvenilir kaynak-
lardan bilgi aldığını ve darbe-

cilerin iki ülkede örgütlendiğini
açıkladı. Bir televizyon programına
konuk olan emekli Albay Ahmet
Zeki Üçok, "Çok güvenilir kaynak-
lardan bir bilgi aldım. Bu darbenin
içerisinde olan kişilerin Make-
donya ve Kosova'da uluslararası
istihbarat örgütleriyle bir örgüt-
lenme içerisinde oldukları ve ülke-
mizde bir kargaşa yaratma
amacıyla bu darbenin etkilerini
sürdürmek istiyorlar" dedi.

www.haber7.com sitesine göre:
ABD'de görülen yargı tiyatrosu-
nun perde arkasıyla ilgili Albay
Ahmet Zeki Üçok, çarpıcı açıkla-
malarda bulundu.

"Sarraf olayını Türkiye Cumhuri-
yeti'ne 15 Temmuz, MİT TIR'ları
gibi olayların devamı olarak görü-
yorum" diyen Üçok, "Türkiye'nin
bir kuşatma altında olduğunu de-
ğerlendiriyorum. Bu kuşatmanın
bir parçası siyasiler üzerinden ope-
rasyon yapmak, bir parçası ekono-
mik krizler yaratmak, bir parçası

uluslararası arenalarda ülkeyi zor
duruma düşürmek" diye konuştu.
Üçok, "Kuşatma operasyonunun
diğer bir parçası ise çok güvenilir
kaynaklardan bir bilgi aldım. Bu
darbenin (15 Temmuz) içerisinde
olan kişilerin Makedonya ve Kosa-
va'da uluslararası istihbarat örgüt-
leriyle bir örgütlenme içerisinde
oldukları ve ülkemizde bir kargaşa
yaratma amacıyla bu darbenin et-
kilerini sürdürmek istiyorlar" dedi.
ABD'deki Sarraf olayının tamamen
kuşatmanın bir parçası olarak de-
ğerlendiren Üçok, "Bu hususta
bütün siyasilerin kuşatma operas-
yonuna karşı yek vücut olması ge-
rekir." diye belirtti.

Yunan Sahil Güvenlik’ten
Türk balıkçı teknelerine taciz
MU�LA/BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Balkan coğrafyası… Adı
üstünde bal ve kan. Bal-
kanlar’a adım attığınızda

bu coğrafyada her ülkenin ken-
dine has güzelliklerine şahit
olurken aynı zamanda burada
çekilen acılara da şahit oluyor-
sunuz. Dünyada eşi benzeri ol-
mayan güzelliklerle bezeli bu
coğrafyada yeşil ve mavi adeta
dans içinde. Bir yandan yemye-
şil ormanları diğer yandan
masmavi gölleri ve nehirleri ile
Balkan coğrafyası ziyaretçile-
rine yol boyunca eşsiz bir seyir
zevki sunmakta. Elbette bu
dünyada her şey zıttıyla birlikte
var. Bunca güzellik tarih bo-
yunca büyük acılara da şahit
olmuş. Farklı kültürlerin ve
milletlerin bir arada yaşadığı
bu coğrafyada bu zenginlik
kimi zaman kötü olayların ya-
şanmasına da sebep olmuş.
Bunun en açık örneğini Bosna
Hersek’e gittiğinizde görüyor-
sunuz. Hala üzerindeki mermi
deliklerine inat dimdik ayakta
duran binalar size geçmişte bu
coğrafyanın nasıl acılara sahip
olduğunu fısıldıyor. Ancak
neyse ki günümüzde bu acılar
bir son bulmuş durumda.

Gezimiz boyunca Yunanistan
(Selanik ve Kavala), Make-
donya (Üsküp, Ohri ve Manas-
tır), Karadağ (Budva ve Kotor),
Bosna Hersek (Saraybosna) ,
Arnavutluk (Tiran), Sırbistan
(Belgrad), Hırvatistan’ı (Dub-
rovnik) ziyaret ettik. Her ülke-
nin yemeklerini tattık, doğal ve
tarihi güzelliklerine şahit
olduk. Kimi zaman bu güzellik-
ler karşısında büyülendik, kimi
zaman yerel müziklerle eğlen-
dik, kimi zaman ise çekilen acı-
lar karşısında hüzünlendik.
Gezimiz boyunca her geçen
gün daha da bağlandık Balkan-
lar’a. Geziye katılan arkadaşla-
rımızdan bazılarının neden
ikinci hatta üçüncü kez geldik-
lerini daha iyi anlamış oldum.
Bu coğrafyaya on kere de gelse-
niz yine gelmek istersiniz. Gez-
diğimiz yerleri tek tek
değerlendirecek olursak ise Se-
lanik’te Makedonia Bakanlık
Binası, Atatürk’ün Evi, Ro-
tonda, Zafer Takı, Beyaz Kule,
Kütüphane, Bedesten, Hamza
Bey Camii, B.İskender Heykeli,
Aristoteles Meydanı gezileri-
mizi yaptık. Sirtaki ve Yunan
ezgileri ile keyifli bir akşam ge-
çirdik. Makedonya’da Manas-
tır’dan başladık. Burada

Mustafa Kemal’in gittiği askeri
liseyi ziyaret ettik ve daha
sonra buranın çorbasını tattık.
Şirok Sokak, İsakiye Camii,
Saat Kulesi, Eleni’nin Evi, Tel-
grafhane, Pekmez Meydanı,
Osmanlı’dan kalan Orduevi zi-
yaretlerimiz sonrası Ohri’ye
ulaşmak üzere yola çıktık. Yol
güzergâhında Resne’de,
Resne’li Niyazi’nin Sarayı’nı zi-
yaret ettik. Unesco'nun Kültür
Mirası Listesi'ndeki Ohri’de
Aziz Klemeus Heykeli ve Mey-
danı, Ayasofya, Antik Tiyatro,
Hacı Turgut Camii ile Türk
Çarşısını gezdik. Burada de-
mokrasi nöbetine denk geldik
ve bir kere daha gururlandık.
Ancak bizi daha da gururlandı-
ran şey oradaki kardeşlerimizin
bize ‘siz merak etmeyin, biz ya-
nınızdayız’ demeleri oldu. Yine
aynı şekilde ‘Türkiye’ye bir şey
olursa biz hemen geliriz, kay-
bedecek bir şeyimiz yok. Tür-
kiye varsa biz de varız yoksa
biz de yokuz’ diyerek bize Ça-
nakkale ruhunu tekrar yaşattı-
lar. Burada meşhur Ohri
incilerinden aldık ve Avru-
pa’nın en derin 2. gölü olan
Ohri Gölü’nde tekne turumuzu
yaptık. Akşam ise kaşarlı köf-
teyi tattık ve Makedon ezgile-
riyle eğlenceli bir akşam
geçirdik. Ertesi gün Arnavut-
luk’a doğru yola çıktık. Yol gü-
zergâhımızda Elbasan şehrini
panoramik olarak gördükten
sonra, Arnavutluk’un başkenti
Tiran'a ulaştık. 

Arnavutluk'un başkenti olan
bu güzel şehirdeki kısa panora-
mik turumuzda Ethem Bey
Camii, Tarihi Saat Kulesi, Ulu-
sal Müze, Opera ve Bale Binası,
Parlamento ve Başbakanlık bi-
naları, Cumhurbaşkanlığı
Köşkü ve İskender Bey Meyda-
nı’nı ziyaret ettik, sonrasında İş-
kodra'ya ulaştık. Karadağ ile
Arnavutluk arasında sınır oluş-
turan İşkodra Gölü'nün ucunda
kurulu şehri panoramik olarak
gezdikten sonra Karadağ’a ha-
reket ettik ve Budva’ya ulaştık.
Budva’nın merkezinde Stari
Grad (eski şehir merkezi) ve ka-
leyi gezdik. Restorasyon çalış-
maları devam eden Svetiy
Stefan'ı gördük. Daha sonra
Kotor'a geçtik. Eski Şehir, Tarihi
Saat Kulesi, Aziz Tripun ve Ni-
cola Kiliselerini gezdikten
sonra doğal güzelliği ile bizleri
büyüleyen Kotor Körfezi’ni
geçtik ve Dubrovnik’e hareket
ettik. Yol güzergâhımızda Her-
ceg Novi Kasabası’nı panora-

mik olarak
gezdikten
sonra İtal-
yanca adı Ra-
gusa olan,
Adriyatik'in
en eski ticaret
limanların-
dan Dubrov-
nik’e geldik.
Gezimize,
UNESCO
Dünya Mi-
rası Listesi'ne
dâhil olan
Eski Şehir
Meydanı ile
başladık.
Şehrin Kule
ve Surları,
Aziz Vlah Ki-
lisesi, Knez Köşkü, ünlü şair
Gundulic'in Heykeli, Tarihi
Çeşme ve 14. yüzyıldan kalma
eczane gezilerimizi yaptık. Er-
tesi gün Mostar'a doğru yola
çıktık ve Bosna-Hırvat sınırın-
dan geçerek ilk durağımız olan
Osmanlı Köyü Poçitel’e geldik.
Poçitel Köyü gezimizin ardın-
dan, Mostar’a ulaştık. Mostar
Köprüsü, Kuyumcular Çarşısı,
Koska Mehmed Paşa Camii,
Eski Hamamı gördükten sonra,
Saraybosna’ya gelip burada tu-
rumuza başladık. Meşhur Baş
Çarşı, Tarihi Osmanlı Hanı,
Morica Han, Katolik Katedrali,
Sinagog, Hüsrev Bey ve Ferha-
diye Camileri, 1914'te Franz
Ferdinand suikastının gerçek-

leştiği Latin Köprüsü, Eski Kü-
tüphane, batı tarzı binaların
olduğu Ferhadiye Caddesi ge-
zilerimizi yaptık. Daha sonra
Belgrad’a ulaştığımızda Kale
Meydanı, Askeri Müze, İstan-
bul Kapısı, Saat Kulesi, Damat
Ali Paşa Türbesi, Sokullu Meh-
met Paşa Çeşmesi, Cumhuriyet
Meydanı, Terazi Meydanı ve
Taş Meydanı gezdik. Burada
biraz da yağmura yakalandık.
Akşam ise Sırp ezgilerini dinle-
dik ve güzel bir akşam yemeği
geçirdik. Ertesi gün Üsküp’te
Taş Köprü, Makedonya Mey-
danı, Üsküp Kalesi, Kapan ve
Sulu Hanları, Alaca Camii, İsa
Bey Camii, Mustafa Paşa
Camii, Çifte Hamam ve Davut
Paşa Hamamları, Rahibe Teresa
Anıtı gezilerimiz oldu. Burada
cumhurbaşkanı tarafından bir
mahalleye gayri resmi de olsa
cumhurbaşkanımızın isminin
verildiğini duyunca gururlan-
dık. Daha sonra Kavala’da ise
su Kemerleri, liman, 19.yy. neo
klasik yapıları, İbrahim Paşa
Camii, imarethane, Kavalalı
Mehmet Ali Paşa Evi ve Hey-
keli gezilerimizin ardından iste-
mediğimiz iki manzarayla
karşılaştık. Birincisi Yunanların
artık sır olmayan İstanbul’u ye-
niden Konstantinapolis yapma
hayaline paralel olarak İstan-
bul’u gösteren tabelalarda İs-
tanbul yerine Konstantinapolis
yazması. İkinci olarak ise Kava-
la’nın giriş ve çıkışında yer alan
‘Remember Cyprus’ tabelaları.
Bu tabelalarda Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti kanla tasvir
edilirken buradan akan kanlar
GKRY’e düşmekte. Yine Kava-
la’da meşhur Kavala kurabi-
yesi alışverişimizi yaptık ve

vatanımıza dönmek üzere yola
çıktık. 

Bu gezide rehberimizin bizi en
az beş kilo alacağımız konu-
sunda uyarmıştı. Çünkü Bal-
kanlar’ın her bir köşesinde
muhteşem lezzetler vardı ve so-
nunda rehberimizin ne kadar
haklı olduğunu gördüm. Yine
burada Türklerin kullandığı
farklı kelimelere şahit oldum.
Mesela duş almak yerine çalka-
lanmak, fotoğraf çekilirken po-
zunuzu bozmayın anlamında
kıpraşmayın yerine oynaşma-
yın gibi. Bu geziyi yaptığım için

gerçekten çok memnun oldum.
Atalarımızın asırlarca yaşadığı
bu cennet gibi coğrafyada hem
kardeşlerimizi görmüş olduk
hem de bu coğrafyanın eşsiz
güzelliklerine şahit olduk. Dev-
letimizin bu coğrafyayla daha
çok ilgilenmesi gerektiğini, bu-
radaki kardeşlerimizin bir göz-
lerinin sürekli Türkiye’de
olduğunu yakından gördük.
Rehberimiz gelecekte su sıkın-
tısı çekecek olan dünyada elli
yıl içinde su bitse bile Balkan
coğrafyasında en az yüz elli yıl
daha bitmeyeceğini söyledi-
ğinde burası adına hem sevin-
dim hem de üzüldüm. Çünkü
gelecekte petrolün yerini alacak
olan su için savaşlar olacak. Ve
galiba bundan en çok Balkanlar
etkilenecek. Devletimiz şimdi-
den önlemini almalı ve bu coğ-
rafyada şimdiden çalışmalara
başlamalıdır. Nitekim yaklaşık
daha bir asır öncesine kadar bu
coğrafya bizimdi ve türlü
oyunlarla elimizden alındı.
Bence artık biz de gerekeni yap-
malıyız…

Balkanlar’a adım attı�ınızda
bu co�rafyada her ülkenin
kendine has güzelliklerine
�ahit olurken aynı zamanda
burada çekilen acılara da �ahit
oluyorsunuz. Dünyada e�i
benzeri olmayan güzelliklerle
bezeli bu co�rafyada ye�il ve
mavi adeta dans içinde

BURAK ARKUN

BİR BAŞKADIR
BALKANLAR’IN
KOKUSU

Sizlere dünya genelinde egemenli�i
elinde tutan ve tüm insanlar� adeta
bir aç�khava hapishanesine mah-

kum eden kapitalizmden ve liberalizmden
bahsetmek istiyorum ki do�u ile bat� ara-
s�ndaki güç dengesinin niçin bu kadar
derin oldu�u daha iyi anla��ls�n. Son gün-
lerde gündemimizdeki mevzular�n ba-
��nda Kudüs geliyor. Günlerdir Kudüs’ü
konu�uyoruz ve konu�maya devâm ede-
ce�iz çünkü Kudüs H�ristiyanlar�n ve Ya-
hudilerin oldu�u kadar Müslümanlar�nda
sembolik bir kutsal�d�r. �zledi�im kada-
r�yla Türkiye Devleti’nin Reis-i Cumhuru
�stanbul’da �slam ��birli�i Te�kilat�’n� acil
toplant�ya ça��rd� ve toplant� sonucunda
Do�u Kudüs’ün Filistin Devleti’nin ba�-
�ehri oldu�u karar� tüm dünyaya medya
arac�l��� ile ilan edildi. Güzel. Bundan
sonra ne olaca��n� kimse kestiremiyor
çünkü bat�l� devletlerin ve �srail zulüm
devletinin nas�l bir yol haritas� takip ede-
cekleri belli de�il. �mdi, her�eyden önce
�u suali tekrar tekrar sormal�y�z, niçin
Müslümanlar olarak bu hallere geldik ve
niçin BM’ler gibi sadece bat� dünyas�n�n
ç�karlar�n� gözeten’ki buna siyonizim’de
dahil sözde uluslararas� bir müessesenin
eline avucuna bakar olduk? Öncelikle biz-
ler kimleriz, bizler kimli�imizden haber-
dar m�y�z diyerek’den bir sual edelim,
edelim ki asl�nda ne kadar büyük bir bela-
n�n içersinde oldu�umuzu idrâk edelim.
Bizler öncelikle Hazreti Allah�n yeryü-
zünde kendisine ibâdet etmesi için yarat-
ti�� be�er seviyesinde varl�klar�z. Bu
sebedendir ki Rabbimiz de�i�ik vakitlerde
insanlar aras�ndan seçti�i elçiler ve indir-
di�i ilahi mesajlar vas�tas� ile yanl�� yolda
ilerleyen toplumlar� do�ru istikâmete yö-
neltmi� ve k�yâm gününe kadar bu istikâ-
met üzerinde olmalar�n� bildirmi�dir.
Asl�nda insan�n�n yaradl�ndan beri Yüce
Râhman’�n mesaj�na muhatab olmu� tüm
insanlar Müslüman olarak hayatlar�n�
idâme ettirmi�lerdir. Yanl�� bilindi�i gibi
Müslümanl�k son elçi Abdullah o�lu Mu-
hammed (selam üzerine olsun) ile ba�la-
mad� çünkü Hazreti Allah’�n tüm elçileri
Müslüman idiler ve hepsine namaz k�lma-
lar�, oruç tutmalar� ve zekat vermeleri ve
kendi toplumlar�n�n da onlar gibi Müslü-
man olmalar� Allah taraf�ndan o�üt
olundu. Nitekim �brahim suresinin 40.
ayeti bunu aç�kca ortaya koymakta ve tar-
t��maya f�rsat vermemektedir; “Ey Rab-
bim! Beni ve soyumdan gelecekleri
namaz� devaml� k�lanlardan eyle; ey Rab-
bim! duam� kabul et!” diyerek �brahim
peygamberin dua etti�i anla��lmakta. Ne
oldu da geçmi� milletler Müslümanlar
olarak Islam’a dâvet edildikten ve belli bir
müddet Allah’�n mesaj�na itaatkâr olarak
hayatlar�n� idâme ettirdikten sonra bozul-
maya u�rad�lar ve dinlerini oyuncak hâ-
line çevirdiler? Bu, Adem’e yasak
meyveyi yedirtip Allah’�n ö�üdüne kar�i
gelmesine sebeb olan �eytan’dan ba�kas�
de�ildi. �eytan geçmi� zamanlar�n Müslü-
man olan insanlar�n� Allah kat�nda tek din
olan �slam’dan ç�kartmay� ve dinlerini
oyuncak haline getirmelerini toplum içeri-
sindeki ak�l ve ferâset bak�m�ndan zay�f
kitlelerin siyasi olarak hayatta güçlü ve
sözü geçen liderlere tam ve ko�ulsuz itaat
sayesinde ba�arabilmi�dir. Allah’�n hiç
de�i�meyen sünneti ise e�er bir toplum
kendi gidi�at�nda bir de�i�iklik yapmaz
ise, Allah’ta o toplumu do�ru istikâmete
yöneltmez. 

�SLAM’DAN 
UZAKLA�MAK

Peki, geçmi� topluluklar gibi bizlerinde
Allah kat�nda tek hayat tarz� olan �s-
lam’dan bu denli uzakla�mam�z� ve son-
rada ac�nacak hallere dü�memizi sa�layan
ne oldu? Niçin elçi Muhammed (selam
üzerine olsun) dönemindeki gibi isyankâr
ve devrimci ruhumuzu koruyamad�k?
çünkü bizlerde geçmi� ümmetler gibi Al-
lah’�n bizlere ö�ütledi�i �ekilde �slam’� si-
yâsi ve toplumsal hayata uygulamay� ve
�slami bir felsefe ile ya�amay� terk edip
kendi hevâ ve heveslerimize uyduk, uy-
durulmaya zorlandik çünkü itaati seçtik.
Ayn� elçi Musa ve Harun karde�ler zama-
n�nda oldu�u gibi firavunlar, yani hem si-
yasi  hemde güncel hayatta güçlü olanlar
bizlere gönüllü olarak diz çöktürüp hayat
hakk�m�z� elimizden ald�lar, herdaim
insan haklar�ndan bahsedip ayn� zamanda
bizlere Allah taraf�ndan verilmi� haklar�
sanki onlar veriyormu� gibi gösterip
BM’lerde bunu uluslararasi bir kanuna
çevirdiler, Afrika gibi geli�melerine izin
verilmemi� yerlerde insanlar�n ölümlerine
sebeb oldular, kapitalist sistem ile insanla-
r�n nefes almalar�n� dahi istemediler. Biz-
ler niçin ac�nacak hallere dü�tük’ün
cevab� yukar�da bahsetti�imiz üzere Al-
lah’�n tüm elçilerinin toplumlar�na ö�ütle-
di�i üzere zulm eden güçlü zalime isyan
yerine itaati seçmemiz ve dinimizi hizip-
lere, parçalara ve mezheplere bölüp oyun-
cak edi�imizdendir. Bir dü�ünün, çama��r
makinesi üreten bir firma makineyle bera-
ber bizlere bir kullanma k�lavuzu yani di-
rektif, ö�üt, mesaj veriyor ve diyor ki, “ey
insan! ey bu makineyi kullanacak olan
ki�i, sana ö�üt ediyorum ki sonra yanl��

kullan�mdan dolay� ba��n derde dü�-
mesin. Oku! ve uygula, sak�n bizim
önerdi�imiz sabundan ba�ka bir sa-
bunu makinaya koyma ve çama��r-
lar�n� bu sabundan ba�ka bir sabun
ile y�kama yoksa hem makineyi
hem de çama��rlar�n� mahvedersin.
Tek bir sabun kullanacaks�n ki rahat
edesin.” ��te burada oldu�u gibi biz-
ler bizi yoktan imal eden yüce Rab-

bimizin ö�ütlerine kulak asmad�k ve
sonumuz nice oldu...Hiziplere, mezhep-
lere ayr�ld�k ve her mezhep kendi ima-
m�n� kutsad� ve kusursuz k�ld�. Bizler bu
ac�nacak halimizle bat�dan ne umuyoruz,
ne bekliyoruz? kendisine faydas� bulun-
mayan BM’den Filistinlilere yard�m edil-
mesini istemek ve beklemek abesle i�tikal
etmekden ba�ka bir�ey de�ildir ve olamaz
çünkü BM’ lerin kurulu� amac�nda Müs-
lümanlar� korumak yokdur! Onlar sadece
kapitalist sistemi korumak ve siyonizmin
önünü açmak için vard�r. Peki nedir kapi-
talizm? Nereden besleniyor ve nas�l koru-
nuyor? Kapitalizmin oldu�u kadar
küreselle�meyi ve tüm insanlari sistemin
dönen çarklar�ndan herbir tanesine bir
di�li yapmayi amaçlar ve bu sayede se-
çilmi�lerin d���nda dünya insanlar�n�n
tümü birer köle haline getirilmi� olur. Bu
yap�l�rken de mümkün oldu�u kadar in-
sanlar�n bunun fark�na varmamas� sa�lan-
mal�d�r. Yani, seçilmi�ler köleleri günün
yirmidört saati mü�aade alt�nda tutacaklar
ve köleler ise seçilmi�leri hicbir zaman
bulunduklar� konum itibar� ile göremeye-
ceklerdir. Bugün gelinen noktada ve özel-
likle de Müslüman oldu�unu iddia eden
topluluklar var güçleri ile kapitalizmin i�-
lemesi için çal���yorlar. Peki sistem nas�l
çal���yor? Frans�z felsefeci ve dü�ünür
olan Foucault, günümüzde devletlerin
emrinde olan tüm güvenlik güçlerinin,
yani polis, istihbarat, asker vs..kurulu�
amaçlar�n�n insanlar� korumak ve yard�m
etmek de�il, aksine, insanlar� korkutmak,
gözetim alt�nda tutmak ve seçilmi�lerin
mal varl�klar�n� ve bulunduklar� konumla-
r�n� korumak oldu�unu iddia ediyor. Bu-
nunla birlikde, bir �ngiliz felsefecisi ve
dü�ünürü olan Bentham sistemin kendi
kurdu�u Panopticon modeline uyumlu
olarakdan çali�t��n� iddia edip bunu �öyle
aç�kl�yor. Panopticon sistemine göre or-
tada yüksek bir kule mevcut ve kulenin
içersinde seçilmi�ler gözlem için bulunu-
yor. Kulenin camlar� ise içerisini göster-
meyecek �ekilde dizayn edilmi�. Kulenin
etraf� ise tam bir daire �eklinde olan
büyük bir hapishane ile çevrilidir. Mah-
kumlar hiçbir �ekilde kulenin içersinde
bulunanlar� göremiyor fakat günün yirmi-
dört saati gözlem alt�nda oldukar�n� bili-
yorlar. Kulenin içersinde bulunan
seçilmi�lere göre mahkumlar onlar�n dü-
�ündükleri gibi gözetim alt�nda olmasa
bile onlar öyle sanacaklar çünkü korku ve
kameralar yoluyla bilinçalt�na o �ekilde
i�letilmektedir. Buras� çok önemli çünkü
sistem seçilmi�lerin kim olduklar�n� biz-
lere göstermeyecek derecede harika i�li-
yor ve kameralar ve güvenlik güçleri ile
herdaim bizlerin korku içersinde kalip se-
çilmi�lere itaat etmemizi sa�liyor. Kule-
nin etraf�nda olan büyük hapishaneyi
dünya olarak ele al�rsak ve mahkumlar�da
biz insanlar, bu sistem günümüz küresel
sisteminin nas�l çal��t���n� aç�kca görmü�
oluruz. Yani kapitalist sistem demokrasi
maskesi alt�nda seçilmi� iktidarlar�, kitle-
leri kontrol için bir araç olarak kullan-
maktad�r ve sözde müslüman liderler ile
toplumlar�n pasifize olmalar� ve hiçbir �e-
kilde seçilmi� iktidara kar�� isyan etme-
meleri sa�lanmaktad�r. Bunun en güzel
örne�ini sözde Arap bahar�yla ya�ad�k.
Maalesef Lübnanl�, Libyal� ve M�s�rl� in-
sanlar Allah’�n dini �slam iktidar olsun di-
yerekden de�ilde demokrasi ve insan
haklar� iktidar olsun diyerek sokaklara
ç�kt�lar, ç�kart�ld�lar. Ellerinde �slam bay-
ra�� de�ilde, Frans�z ve ABD bayraklar�
vard�. Bu çok önemli çünkü sistemin as�l
amac� Adem’den bu zamana kadar gelen
tüm elçilerin getirdi�i tek ve de�i�meyen,
yani yeryüzünün ve gökyüzünün tek ikti-
dar sahibinin Allah oldu�u ve yeryüzünde
onun kanunlar�n�n i�letilmesi gerekti�i
mesaj�n�n engellenmesidir. Di�er bir ör-
nekde kendi vatan�m�z olan Türkiye’den
yani 15 Temmuz a�a��l�k hain kalk��ma-
n�n sonucu hayatlar�n� kaybeden yüzlerce
güzel insan�m�z için kullan�lan ’demok-
rasi �ehidi’ tâbiridir!. Bizler yani Müslü-
manlar ne zamandan beri demokrasi için
�ehid olmaya ba�lad�k? Islam ve Allah ta-
birlerini kullanmakdan niçin korkuyoruz? 
Bugün say�n Reis-i Cumhurun bir konu�-
mas�nda bat�n�n tüm kötülüklerini sayd�-
��n� ve sonrada “i�de bat� budur” dedi�ini
i�ittim. Kat�l�yorum size say�n Reis-i
Cumhur lakin size hat�rlatmak isterimki
�uan Türkiye Devletinin tüm kanunlar�
bat�dan al�nmad�r ve hatta e�itim sistemi-
miz bile batinin de�erlerini ö�reten ve
milli olmayan bir e�itim sistemidir!!! Hal
böyle olunca ister istemez dü�ünüyorum,
acaba bizlerdemi Foucault’un iddia etti�i
gibi panapticon sisteminin çarklar�nda sa-
dece birer di�liyiz ve hiçbir �ekilde dü�ün-
memiz ve hakk� hayk�rmam�z istenmiyor?
Niçin benim vatan�mda insanlar ki buna
devlet adamlar� dahil hep demokrasiyi ön
planda tutuyorlar? Niçin �slam eliyle de-
mokrasinin, kapitalizmin ve neo-liberaliz-
min kar��s�na ç�kam�yoruz? Bat�n�n
kurdu�u ahlaks�z düzeni gene bat�n�n
icad� olan tagutlarla yani, kapitalizimle,
demokrasiyle ve liberalizmle çökerteme-
yece�imizi art�k hem Müslüman toplum-
lar�n ve Müslüman liderlerin anlamasi
zaman� geldi de geçiyor.

Yusuf BA�ARAN

NEO-L�BERAL�ZM VE
KAP�TAL�ZM�N 

�NSANLAR 
ÜZER�NDEK� 

ETK�LER�
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Nejla GÜLAY

�nsan ömrü kelebe�in ömrüne benzer
asl�nda. Bir bakm��s�n bize  verilen süre-
nin sonuna gelmi�iz. Günahlar�m�zla,

sevaplar�m�zla, hüznümüzle, sevincimizle
bitivermi�tir. Ard�na dönüp bakt���nda  "ke�-
kelerin " mi çok " iyikiler” in mi ? Her yeni
gün yeni umutlarla ba�lam��t�r asl�nda.
Ya�ad�klar�n, tan�d���n insanlar köreltmi�tir
ya�am sevincini duygular�n� çalm��lard�r
senden, umutlar�n�, sevinçlerini al�p götür-
mü�lerdir senden ku� misali. Gün gelmi�tir
de�meyecek �eylere, gün olmu�tur de�me-
yenlere dökmü�sündür gözünün ya��n�.
Hesapla�mam�z�n bitmedi�i insanlar, günay-
d�n diyemedi�imiz sabahlar�m�z olmu�tur.
Konu�arak derdini anlatmaya çal��t���n
yak�nlar�n, oda olmad� yazarak dile getirdik-
lerin, en olmad� susarak gösterdi�in tepkile-
rin olmu�tur. Olmu� mudur anlayan�n.?
Herkesin anlad��� kadar olmu�sundur, ya da
anlamak istedikleri kadars�nd�r.! Yaz�k
etmi�sindir koskoca bir ömre, ziyan olup git-
mi�, harcan�p bitmi�tir. Eyvahlar�n, ke�kele-
rin acabalar�n sarm��t�r dört bir yan�n�. Dilin
duaya, gönlün Mevla 'ya dayanm��t�r art�k.
Ya�am�n her bir karesi geçer gözünün önün-
den santim, santim, milim, milim. Kimi
zaman can�n ac�yarak kimi zamanda can�na
can katarak... ��te bütün bunlar�n aras�nda
öyle mutluluklar�n�z vard�r ki ad�na EVLAT
denmi�tir. Yüzünüzü tek güldürendir, gülüm-
seten, dualar�m�z�n en ba��nda yer verdikleri-
mizdir. Dokunsan k�r�lacak, b�raksan uçacak-
m�� gibicesine sarar sarmalar�z onlar�. Seni
tek anlayand�r onlar, sessiz ç��l�klar�m�z... O
noktadan sonra hayat çark�n�z onlar için dön-
meye ba�lar. Do�du, güldü, emekledi, yürü-
dü, okula ba�lad�, mezun oldu, evlendi �ek-
lindeki s�ralamay� takip eder dururuz art�k.
Bazen gelme üstüme yoruldum hayat deriz,
baz� zamanlar da da hayat�n üzerine gideriz
tüm yorgunlu�umuzla. Sevmeye sevilmeye,
ac� çekip yenilmeye ba�l�y�z belki de hayat
denilen bu çizgide. Silsen silgin, yazsan
kalemin biter. Sonra sorar�z kendimize kendi
hayat�m�z�n kalemi miyiz yoksa silgisi mi
diye. Hangisi olursak olal�m KEND�
HAYATIMIZIN KALEM� B�Z�M EL�M�Z-
DE OLSUN.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya, Balkan ve Rumeli Türkleri
Kültür Derneği ile Esenler
Belediyesi işbirliğinde gerçekleşti-

rilen "Trakya'dan Esenler'e Ezgiler"
konseriyle Grup Dilşad, birbirinden
güzel şarkı ve türküleri Esenlerliler için
seslendirdi. Esenler Belediyesi Başkan
Danışmanı Mehmet Kaya, Esenler
Dernekler Federasyon Başkanı Mustafa
Kaplan, Esenler Trakya, Balkan ve
Rumeli Türkleri Derneği Başkanı
Kemal Sargın'ın da katıldığı program,
Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat
Merkezi'nde gerçekleşti. 

Mehmet Karaman’ın şefliğini, Hülya
Temizkan, Gülsüm Karaman, Dilek
Kocatmaz, Hikmet Gülaçtı'nın solistli-
ğini üstlendiği konser, Rumeli Halk
Oyunları Ekibi'nin gösterisi ile başladı.
Grup Dilşad'ın sevilen Rumeli türkü-
lerini seslendirdiği konserde "Yüksek
Yüksek Tepelere Ev Kurmasınlar",
"Evreşe Yolları Dar", "Bahçelerde
Börülce" ve "Arda Boyları"na dinle-
yenler de hep bir ağızdan eşlik etti.
Esenlerli müzikseverlere hoş bir
müzik dinletisi yaşatan ve Esenler'de
Balkan rüzgârları estiren Grup Dilşad,
gecenin sonunda dinleyicilerinden
büyük alkış aldı.

Rumeli’den 
Esenler’e

ezgiler

 HAYATININ 
KALEM� M�S�N 
S�LG�S� M� .?

Halit HAB�PO�LU

BATI TRAKYA 
TÜRKLER�’N�N 
GARANTÖRÜ 
TÜRK�YE’D�R!

Ne yaz�k ki bu y�l da Bat� Trakya
Türklerini sevindiren bir geli�me
ya�anmad�. Ö�renci azl��� gerekçe

gösterilerek ilkokullar�m�z özerk olmas�na ra�-
men kapat�ld�. Müftülerimiz çe�itli sebeplerle
defalarca mahkemeye ifade vermeye ça�r�l-
d�. Hatta son olarak �skeçe Müftümüz Ahmet
Mete cenaze namaz� k�ld�rd� diye yedi ay
hapis cezas�na çarpt�r�ld�. Dernek yöneticileri-
miz ad�n� ilk kez duydu�umuz örgütler taraf�n-
dan aç�kça hedef gösterildi, nefret dolu söy-
lemlere maruz kald�lar. Dernek ba�kanlar�m�z
sudan sebeplerle emniyete ifadeye ça�r�ld�-
lar. Kötü geçen bu y�lda Avrupa’daki kurum-
lar�m�z ve az�nl�k dostlar�m�z ile i�birli�i içeri-
sinde  mücadelemize devam ederek anavatan�-
m�z Türkiye bize kucak açmaya devam
etti. Ülkemiz bize üvey evlat muamelesi
yaparken anavatan�m�z bize güçlü bir irade ile
sahip ç�k�yor. Son olarak anavatan�m�z
Türkiye 65 y�l aradan sonra ilk kez cumhur-
ba�kan� nezdinde Yunanistan’� ziyaret edi-
yor. Anavatan�m�z�n Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, mev-
kida�� Yunanistan Cumhurba�kan� Prokopis
Pavlopoulos’un davetine yan�t olarak Atina’ya
geldi. Erdo�an, Pavlopoluos ile yapt��� görü�-
mede anavatan�m�z�n Cumhurba�kan�, Yunan
televizyonuna bir aç�klama yaparak Lozan
Antla�mas�’nda güncelleme yap�lmas�na ihti-
yaç oldu�unu söyledi. Ülkemizin cumhurba�-
kan� ise “Lozan Anla�mas�’n�n reform edile-
cek bir sözle�me oldu�una
inanm�yoruz” deyince anavatan�m�z bize sahip
ç�karak Bat� Trakya Türklerinin ba�müftülerini
hala seçemedi�ini söyledi. Ayr�ca anavatan�-
m�z�n cumhurba�kan� Bat� Trakya Türklerinin
yat�r�mlar�na destek verilmedi�ini, bölgede
ayr�mc�l�k oldu�unu da ekledi. Erdo�an ile
ülkemizin Ba�bakan� Aleksis Tsipras ile yapt�-
�� görü�me sonras�nda yapt�klar� bas�n toplan-
t�s�nda da Lozan konusu gündeme geldi. 
Tsipras, Lozan’�n güncellenmesinin söz konu-
su olamayaca��n� söyleyince Erdo�an sert bir
�ekilde ç�karak “Peki Lozan sadece Ege’yi mi
kaps�yor? Bat� Trakya’daki az�nl�klar�n huku-
ku yok mu? �imdi buradaki az�nl�klar�n huku-
kunu bu anla�mayla biz nas�l teminat alt�na
alaca��z?” dedi. 

ERDO�AN’A 
CO�KULU KAR�ILAMA

Atina’daki ziyaretinin ard�ndan anavatan�m�-
z�n Cumhurba�kan� Bat� Trakya’m�za giderek
burada bizlerle biraraya geldi. Erdo�an, Bat�
Trakya Türkleri olarak yaln�z olmad���m�z�
bizzat Bat� Trakya’ya gelerek anavatan
Türkiye’nin Bat� Trakya Türklerinin garantörü
oldu�unu herkese gösterdi.
“Daha önce ba�bakan olarak geldim, �imdi de
Cumhurba�kan� olarak gelmek bana nasip
oldu. Siz soyda�lar�mla bir arada olmak benim
için gerçekten çok ama çok anlaml�” diyen
anavatan�m�z�n Cumhurba�kan�, “Sizler bura-
da, topraklar�n�zda, kimli�inizde, ki�ili�inizde
bir varl�k mücadelesi verdiniz” dedi. 
Ülkemiz Lozan’da tan�mlanm�� az�nl���n
Müslüman az�nl�k oldu�unda �srar etse de bu
ziyaretten sonra herkes Bat� Trakya’da Türk
toplumunun varl��� duydu. 
Bat� Trakya’da Türk toplumunun varl���n�

ülkemizin yöneticileri tüm çabalara ra�men
art�k kabullenmek durumunda. Çünkü gerçek
bu! Anavatan�m�z�n cumhurba�kan�n�n ziyare-
ti öncesinde baz� çevreler “Bir daha dü�ün.
Erdo�an gidecek. Sen yar�n da burada olacak-
s�n” yaz�l� afi�leri köylerimize da��tt�lar. 
Evet, Bat� Trakya Türkleri olarak biz yar�n da

burada olaca��z, t�pk� geçmi�te oldu�u gibi.
Bizler bu topraklarda yüzy�llard�r
ya��yoruz. Gözlerini bu gerçe�e kapamak iste-
yenler yan�l�yorlar. Bizler Türk’üz, Bat�
Trakya Türk’üyüz. Dün de buradayd�k, bugün
de buraday�z, yar�n da burada olaca��z. Bat�
Trakya Türkleri olarak arkam�zda da garantör
olarak güçlü bir anavatan olarak Türkiye var. 
Bat� Trakya Türkleri olarak güzel bir y�l geçir-
mesek de Erdo�an’�n ziyareti sayesinde bu y�l
Bat� Trakya Türkleri için unutulmaz bir y�l
olacak. Anavatan�m�z�n cumhurba�kan�n�n
ziyareti ve anavatan�m�z�n bu sayede bize ver-
di�i deste�i hep hat�rlayaca��z. 

Sadık Ahmet'in eşinden
İzmit Belediyesi’ne ziyaret

Bat� Trakya Türklerinin lideri Dr. Sad�k Ahmet'in e�i I��k
Ahmet, �zmit Belediye Ba�kan� Dr. Nevzat Do�an'� ziyaret etti

KOCAEL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şüpheli bir trafik kazası sonucu
24 Temmuz 1995 tarihinde
hayatını kaybeden Sadık

Ahmet'in eşi Işık Ahmet’in Başkan
Doğan'a yaptığı ziyarete Batı
Trakya Türkleri Dayanışma
Derneği İzmit Şube Başkanı Lütfi
Bodur ile yönetim kurulu üyeleri
de katıldı. Belediye meclis üyesi
İbrahim Elgin'in de yer aldığı ziya-
ret oldukça sıcak ve samimi bir
havada gerçekleşti.
www.haberler.com’a göre; Başkan
Doğan "Sadık Ahmet, benim
gözümde kahramanlık sembolü ve
mili mücadele kahramanıdır. Milli
Mücadele sadece Kurtuluş
Savaşında bitmedi, o mücadele hep
sürüyor. Trakya, Bulgaristan,
Yunanistan'daki soydaşlarımız
orada çok farklı şartlarda yaşıyor-
lar. Dr. Sadık Ahmet, oradaki
özgürlük ve hakların mücadelesi
denildiğinde sembol ve duruşuyla,
azmiyle, kararlılığıyla herkese güç
veren biriydi. Allah mekanını cen-
net etsin. Onun soydaşı olmaktan
gurur duyuyoruz" dedi. Ahmet
Sadık'ın yeni nesillere daha çok
tanıtılması gerektiğini belirten

Başkan Doğan, "Bizler de elimiz-
den geldiğince orada verilen müca-
deleyi diri tutacak, onlara moral ve
güç verecek etkinlikler yapmaya
çalışıyoruz. Büyükşehir
Belediyemizce üst geçide adının
verilmesi çok güzel ve anlamlı
oldu. Daha önce İzmit Belediyesi
olarak bizde bir parka Dr. Sadık
Ahmet'in adını vermiştik. Bunlar
yetmez, Sadık Ahmet yeni nesillere
daha fazla anlatılıp tanıtılmalı.
Bunun gibi kahramanlar yeni nesil-

lere ilham kaynağı olmalı onlar
zaten yaptıklarıyla bir modeller
ama hayatları bittikten sonra da
onların etkileri sürüyor ve sürmeli-
dir de. Bizlere düşen yeni nesillere
bu etkiyi aktarmaktır" şeklinde
konuştu. Dr. Sadık Ahmet'in eşi,
"Cumhurbaşkanımız da bizi yalnız
bırakmadı. Sizler de çok duyarlı bir
yöneticisiniz, bu konularda çok
hassassınız. Hepinizden Allah razı
olsun, bizi çok mutlu ettiniz" şek-
linde konuştu. 

MATTO heyeti Üsküp Belediye
Ba�kanı �ilegov’la görü�tü

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Türkiye Ticaret
Odası (MATTO) üyelerin-
den oluşan heyet Üsküp

Şehir Belediye başkanı Petre Şilegov
ile bir araya geldi. Gerçekleşen
görüşmede MATTO Başkanı
Aydoğan Ademoski, MATTO çalış-
maları hakkında bilgi verdi.
Belediye Başkanı Petre Şilegov ise
Üsküp Şehir Belediyesi olarak özel
sektörle işbirliğine açık olduklarını
ifade ederken gerçekleştirilmesi
planlanan bazı projelerin işadamla-
rının ilgi alanlarına girdiğini belirtti.
www.balkantime.com sitesine göre;
MATTO Başkanı Aydoğan
Ademovskinin başkanlığında yöne-
tim kurulu üyelerinden oluşan
heyeti kabul eden Şilegov Üsküp
şehrinin her iki yakasında eşit ve

uyumlu gelişen bir kentsel kaliteli
yaşamın sağlanmasına öncülük
tanıyacaklarını açıkladı. Üsküp
büyük şehir belediyesi yetkisinde
olan alanlarda çalışmaların şeffaf
olmasına özen göstereceklerini ve
gelecek projelerin gerçekleşmesinde
hukuki ve yasal çerçevelerde işbirli-
ğe açık olacaklarını belirtti. MATTO
Başkanı Aydoğan Ademovski
MATTO’nun çalışmaları hakkında
bilgi vererek ülkenin gayrisafi yurti-
çi hasılasına katkısı olan önemli
işletmeler MATTO üyesi olduğunu,
Makedonya Türkiye arası ekonomi
ticari işbirliğinin gelişimine katkı
sunduklarını belirtti. İki ülke arası
siyasi ilişkilerin en üst seviyede
olduğu, ekonomi ticari ilişkilerin ise
mevcut potansiyelin gerisinde kal-
dığını açıkladı. İstenilen ekonomi
işbirliğinin sağlanması için

MATTO’nun önemli çalışmalarda
bulunduğunu ve gelecekte de işbir-
liğe ivme kazandıracak çalışmalara
devam edileceğini vurguladı.
Görüşmede altyapı, enerji alanında
yapılması gereken çalışmalara da
temas edilerek hava ulaşımında
Üsküp Tiran uçuşlarının oturtulma-
sının bölgenin bağlantısı açısından
önemli olabileceği dile geldi. TAV
Makedonya Genel Müdürü Alp Er
Tunga Ersoy gereken koşulların
yaratılması durumunda büyük geti-
risi olabilecek Üsküp Tiran hattının
açılmasından yana olduklarını
belirttiler. Görüşmede ülkenin ilk
beş büyük bankasından biri olan
Halkbank’ın küçük işletmelere sun-
duğu destek yanında Üsküp şehri-
nin hava kirliliğine çözümlerden
biri sayılacak yeşil kredi uygulama-
sına başlaması fikri de sergilendi.

Bosna’daki kı� kermesinde Kayseri
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'te
düzenlenen
Diplomatik Kış

Kermesi'nde Kayseri'den
gönderilen ürünler de yer
aldı. www.haberler.com
sitesinden alınan bilgilere
göre; Büyükşehir
Belediyesi, Bosna Hersek'in
Mostar şehrinde 2006 yılın-
da açtığı KAYMEK kursları
ile 11 yıldır iki ülkenin
dostluğuna katkıda bulu-
nuyor. Bu kursların yanı
sıra düzenlenen etkinlikle-

re de destek veren
Büyükşehir Belediyesi,
Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'daki kermese
katkı sundu.
Saraybosna'da yaklaşık 40
ülkenin katılımıyla düzen-
lenen ve gelirinin tamamı
engelli, bakıma muhtaç ve
tedavi gören çocukların
ihtiyaçları için harcanacak
olan "Diplomatik Kış
Kermesinde" Büyükşehir
Belediyesi'nin Kayseri'den
gönderdiği ürünler de yer
aldı. Kermese katılanlar
özellikle Türk standına
büyük ilgi gösterdi. 



SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'da müzik okulu öğren-
cileri aynı anda piyano çalarak

Rekorlar Kitabı'na girmeye hak ka-
zandı. Saraybosna'daki tarihi kü-
tüphane binasında gerçekleştirilen
rekor denemesine vatandaşlar
yoğun ilgi gösterdi.
İtalya'da 2014 yılında 18 kişiyle ya-
pılan "en fazla kişiyle piyano çalma"
rekorunu kıran Bosnalı 20 öğrenci,
Fransız besteci Albert Lavignac'ın
"Galop Marche" isimli eserini tek bir

piyanoda çalarak
bu alanda yeni
rekorun sahibi
oldu. Ve Guin-
ness Rekorlar Ki-
tabı'na girmeye
hak kazandılar.
www.ensonha-
ber.com sitesinin
haberine göre;
etkinliğin organizatörü Tattile Pi-
yano ve Müzik Derneğinin Başkanı
İva Pasic, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, gençlerin müziğe olan
ilgisini artırmak için böyle bir etkin-
lik düzenlediklerini belirterek rekor

denemesine eylül ayından beri ha-
zırlandıklarını ifade etti.

�LG�NÇ B�R DENEY�M

Etkinliğe katılan Bosnalı besteci
Djordje Jovancic de 20 kişinin aynı

anda aynı eseri tek bir piyanoda çal-
masının son derece ilginç bir dene-
yim olduğunu kaydederek "Burada
verilen mesaj, büyük özveri ve çaba
sonucu yapılan çalışmaların mut-
laka meyvesini vereceğidir." ifadele-
rini kullandı.
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HASKOVO VE ED�RNE
kültürel i�birli�i yapacak

Prof.Dr. Ata ATUN

ABD’DEK� 
T�YATRO

ABD’de gerçekte Türkiye’yi y�pratma yö-
nünde bir oyun oynan�yor. ABD'de ya�a-
nan mahkeme tiyatrosunun ne denli

saçma ve uluslararas� hukuka ayk�r� oldu�u göz-
ler önünde ve Türkiye'de i�lendi�i iddia edilen bir
suçun ABD'de görülmesinin Uluslararas� Hu-
kukta yeri yok. Ba�kan Trump'� cinsel tacizle suç-
layan kad�n�n davas�s�n�n Türkiye'de görülerek
Ba�kan Trump’un cezaland�r�lmas�, Arakan'daki
Müslümanlar� katleden Myanmar yetkilileri n
Ankara A��r Ceza Mahkemesinde yarg�lanmas�
kadar abes bir durumla kar�� kar��yay�z. Burada
hedef belli. Büyük Ortado�u Projesi’nin gerçek-
le�mesine mani olan, Suriye ve Irak'�n bölünerek
güç kayb�na u�ray�p, �srail için tehdit olmaktan
ç�kmas�na yol açan, �srail ve ABD'nin mandas�
olarak dü�ünülen Kürt devletinin olu�umuna
takoz koyan, bölgede Rusya-�ran-Türkiye ittifa-
k�n� kurarak ABD'nin son 72 y�ll�k vesayetinden
ç�kan Türkiye Cumhuriyetini cezaland�rmak ve
mevcut yöneticileri de itibars�zla�t�rmak oyunu
oynanmakta. Bu oyunu anlamak için geçmi�e
biraz uzanmak yeterli. Bakt���m�zda, ABD’nin
güdümünden ç�kt�, ABD’ye ba�kald�rd� diye Tür-
kiye’nin ba��na gelmedik, örülmedik çorap kal-
mam��. Muavenet f�rkateyninin vurulmas�
(1992), U�ur Mumcu (1993) ve Hablemito�lu
(2002) cinayetleri, HAARP deprem sald�r�s� ve
Gölcük depremi (1999), Irak’ta çuval operasyonu
(2003), HSBC patlamas� (2003), Sinegog patla-
mas� (2003), ASELSAN cinayetleri (2006-2014),
KCK sözle�mesi (2005), Isparta uça��n�n dü�-
mesi (2007), Suriye tuza�� (2011), DAE� yap�-
lanmas� (2011), 17/25 Aral�k Provokasyonu,
Gezi Park� kalk��mas� (2013), Ankara’da Gar sal-
d�r�s� (2015), Güney Do�u Anadolu’da �ehir i�-
galleri (2015), Rus sava� uça��n�n FETÖ’ciler
taraf�ndan kasten dü�ürülmesi (2015), Güven
Park patlamas� (2016), Reina katliam� (2016),
Rus Büyükelçisine suikast (2016), Türkiye’ye
ekonomik olarak itibars�zla�t�rmak ve yat�r�mlar�
önlemek için Uluslararas� Finans kurumlar�n�n
derecelendirme oyunlar�, döviz kurlar� ile oy-
nama, faiz yükseltme sald�r�lar� ve Türkiye’yi
bölme u�ra��lar�, 15 Temmuz darbe giri�imi
(2016), ABD’nin Türkiye’yi vize kara listesine
almas� (2017), Kürt referandumu (2017) ve Zar-
rab Mahkemesi (2017).

TÜRK�YE’N�N GÜÇLENMES�

Türkiye'nin iç borcunu denetim alt�na almas�, d��
borçlar� ile IMF’ye olan borcunu kapatmas�, silah
sanayi, gemi yap�m�, uçak yap�m� ve motor üreti-
mine kadar bat�ya ve ABD'ye ba��ml�l���n� bi-
tirme noktas�na gelmesi, mevcutlara ilaveten
Ortado�u, Arap ülkeleri, Afrika ülkeleri, Rusya
ve Orta Asya ülkelerini ihracat pazar�na ilave et-
mesi ve ekonomisini dünya üzerindeki ilk 20
içine sokmas� ve de özellikle Bat�’ya olan ba��m-
l�l���n� azalt�p, 1945’den beri sürmekte olan ABD
vesayetinden kurtulmaya ba�lamas�, belli ki ba�ta
ABD olmak üzere AB üyesi ülkeleri çok huzur-
suz etmi�. ABD’de oynanan Zarrab tiyatrosuna
bir ba�ka aç�dan bak�ld���nda söylenmesi gereken
söz, “ABD hukukuna ne, Türkiye'de birileri rü�-
vet verip, di�eri de alm��sa veya da suç i�le-
mi�se.” Zaten bu tiyatroda amaç Türkiye’yi ve
Türkiye’nin yöneticilerini itibars�zla�t�rmak. Zar-
rab’� bo�una ça��rmad�lar ABD’ye. �tibars�zla�-
t�rma Senaryosunun ilk perdesiydi bu. Hepsi bir
yana, ABD'de Rü�vet yok zannediliyorsa çok al-
dan�l�yor. ABD de bunun ad� “Rü�vet” de�il
“Komisyon.” Gerek Mc Donnel Douglas,  ge-
rekse de Boeing, Raytheon ve benzeri uçak, tek-
noloji ve silah �irketleri ürettiklerini yabanc�
devletlere satabilmek için milyarlarca Dolar rü�-
veti, komisyon ad� alt�nda da��tmakta. Buna ses
ç�karmayan ABD yarg�s�, ABD hükümetinin ç�-
karlar�na hizmet etmek için Türkiye'deki bir olay�
utanmadan, s�k�lmadan yarg�l�yor ve medya ka-
nal� ile bütün dünyaya yay�yor... ABD’nin bütün
ç�rp�n��� Ortado�u’da etkinli�ini kaybetmi� ol-
mas�. ABD etkinli�ini kaybedince i�in ucu �s-
rail’e kadar uzanacak. Sorun i�te tam da
burada… 

TİKA’dan Hırvatistan
EĞİTİMİNE DESTEK

S�SAK/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eski bir endüstri merkezi olan
Sisak, şehirdeki büyük sanayi
tesislerinin özelleştirilmesi ya

da kapanması sonucunda bu hüvi-

yetinden uzaklaştı. Endüstri merke-
ziyken almış olduğu işçi göçünden
dolayı çok kültürlü bir yapısı olan
ve günümüzde birçok millet ve din-
den insanı barış içerisinde bir arada
tutan Sisak şehrinin Caprag sem-

tinde yer alan Vlado Gotovac Halk
Kütüphanesi Caprag Şubesinin
proje çerçevesinde dış cephesini ye-
nileyen TİKA, bu sayede okuyucu-
ların kütüphane hizmetlerini daha
sıcak bir ortamda almaları ve kü-

tüphanenin ısınma harcamalarının
makul seviyeye inmesini sağladı.
TİKA tarafından gerçekleştirilen
projenin açılış törenine Türkiye'nin
Zagreb Büyükelçisi M. Babür Hız-
lan, Sisak Belediye Başkanı Kristina
Iki-Baniek, TİKA Zagreb Koordina-
törü Haşim Koç, yerel yöneticiler ve
sivil toplum temsilcileri katıldı. Tö-
renin açılış konuşmasını yapan Kü-
tüphane Müdürü Dubravka Urlan,
TİKA'nın desteği sayesinde okuyu-
cuların daha modern ve sıcak bir or-
tamda kütüphane hizmetini
alacaklarını ve bundan böyle kütüp-
hanenin ısınma masraflarından
önemli bir tasarruf sağlayacakların-
dan kütüphaneye daha çok kitap ve
materyal temin edebileceklerini söy-
leyerek, Türkiye Cumhuriyeti ve Tİ-
KA'ya teşekkür etti.
www.haberler.com’a göre; TİKA
Zagreb Program Koordinatörü
Haşim Koç, 2017 yılında Hırvatis-
tan'da başlayan projelerin ilkinin Si-
sak'taki kütüphane projesi
olduğunu ifade ederek, projeyi sona
erdirmekten dolayı duyduğu se-
vinci dile getirdi. Hem kütüphane
yönetimi ve çalışanlarına hem de
belediye başkanına proje süreci es-
nasında gösterdikleri sıcak ve can-
dan işbirliğine teşekkür eden Koç,
"Sisaklıların samimiyeti bu şehri
bize daha da çok sevdiriyor" dedi.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) taraf�ndan H�rvatistan'�n
Sisak �ehrinde bulunan Vlado Gotovac Halk Kütüphanesi Caprag �ubesi yenilendi

HASKOVA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi
Vakfı tarafından IN-
TERREG-IPA Bulga-

ristan-Türkiye Sınırötesi
İşbirliği Programı kapsa-
mında yürütülen 'Haskovo
ve Edirne-Kültürel ve Ta-
rihi Destinasyonlar' isimli
projenin üçüncü toplantısı
Haskovo'da gerçekleşti-
rildi.
Toplantı, proje lider part-
neri olan Haskovo Bölge-
sel Kütüphanesi toplantı
salonunda Bulgaristan ve
Türkiye heyetinin katılımı
ile tamamlandı. Toplantıya
Türkiye partneri olarak
Trakya Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi ve proje yürütü-
cüsü Doç. Dr. Emel
Gönenç Güler ile Proje Ko-
ordinasyon Uygulama ve

Araştırma Merkezi perso-
neli ve proje teknik asistanı
Uzm. Burcu Ören Özer,
Uzm. Serdar Özer ve Bul-
garistan proje ekibi ile
Haskovo Kütüphanesi yet-
kilileri katılım sağladı.
www.haberler.com’a göre:
toplantıda projenin 3. çey-
reğinde gerçekleştirilen
faaliyetler ve gelecek dö-

nemlerde yapılacak etkin-
likler üzerinde çalışmalar
yapıldı. Projede Edirne ve
Haskovo bölgelerinin tu-
ristik, kültürel ve tarihi en-
vanteri dijital ortama
aktarılacak, ayrıca Türkçe,
İngilizce ve Bulgarca dille-
rinde yemek kitabı dijital
teknoloji ile oluşturulacağı
bildirildi.

STUTTGART
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ABTF Stuttgart’ta yeni 
yönetim i� ba�� yapt�

ABTF Stuttgart’ta yeni 
yönetim i� ba�� yapt�

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı

Saraybosna’da 
20 ki�i aynı anda 
piyano çaldı



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 09

18 Aral�k 2017
Pazartesi 9Ara�t�rma

Mehmet KIZILKAYA

VUSLATIN 
GÖLGES�NDEK�

KUDÜS

Yeryüzündeki bütün Müslümanlar�n en
önemli en ciddi k�rm�z� çizgisi olup,
Ortado�u da bulunan ve dünyan�n en

eski �ehirlerinden olan Kudüs �u s�ralar Terö-
rist bir ülke olan ABD’nin dengesiz bir o
kadar da ruh hastas� olan Ba�kan� Trump’�n
“Kudüs’ü �srail’e ba�kent olarak tan�maya
karar vermesi” olay� ba� göstermektedir. Te-
rörist ABD’nin en dengesiz, en ruh hastas�,
en cahil, en kültürsüz ve bir o kadar da ahlak-
s�z olan Terörist Ba�kan Donald Trump,
kendi yapt��� seçim çal��malar�nda öncelikli
olarak Kudüs’ü �srail’e ba�kent yapaca�� sö-
zünü tutmak için böyle �eytani bir oyunu ha-
z�rlad���n� biliyoruz. Kudüs, Müslümanlar�n
ilk k�blesidir, onurudur, evidir. Terörist ABD
Ba�kan� Trump’�n böylesi �eytani bir oyunu
ortaya ç�karmas� kar��s�nda yeryüzünde ki
bütün Müslümanlar� ne kadar rahats�z etti�ini
hem görecekler hem de bu duruma hiçbir
zaman izin verilmeyece�ini bilmeleri ve gör-
meleri gerekir. Kudüs’ü terörist �srail’e ba�-
kent yapacak hiçbir güce hiçbir Terörist
örgüte ve ülkeye asla ama asla izin verilme-
yecektir. Kudüs, ancak ve ancak Müslüman-
l���n ba�kentidir. Müslümanl���n ad�m
at�ld��� yerdir. Müslümanlar�n onuru, �s-
lam’�n ba�kentidir. Kudüs, Müslüman olma-
yanlar�n ba�kenti olmad� olmayacak ve
Allah’�n izniyle de hiçbir zaman olmayacak-
t�r. Kudüs’ü Hz. Ömer (r.a) fethetti,
Selahaddin-i Eyyubi onu özgürlü�e kavu�-
turdu, Allah’�n izniyle de Türkiye Cumhuri-
yeti Ülkemiz ba�ta olmak üzere yeryüzünde
�slam’� gerçek manada ya�ayan tüm Müslü-
manlar da her zaman oldu�u gibi bu kutsal
mekana sahip ç�kacaklar. Bu kutsal mekan
Terörist �srail’in ba�kenti de�il, Müslümanl�-
��n ilk k�blesi, Müslümanlar�n tarihi, Müslü-
manlar�n evi, ya�am� ve onurudur. Kudüs’e
özgürlük tüm insanl�k için bar���n kendisidir.
Kudüs Müslümanlar�nd�r. Yeryüzünde Müs-
lümanlar galip gelecekler. Yahudiler en nef-
ret etti�i bir hadisi �erifte �öyle
buyurmaktad�r: “Müslümanlarla Yahudiler
harp etmedikçe k�yamet kopmayacakt�r. O
harpte Müslümanlar (galip gelerek) Yahudi-
leri öldürecekler. Öyle ki, Yahudiler ta�lar�n
ve a�açlar�n arkas�na saklanacaklar da, ta�lar
ve a�açlar: “Ey Müslüman, Ey Allah’�n kulu,
�u arkamdaki Yahudi’dir, Hemen gel de
öldür onu!” diye haber verecektir. (Muslim,
Fiten, 80)

KUDÜS ALLAH’IN EV�D�R
Kudüs, peygamberler �ehridir.
Kudüs, �slam’�nd�r.
Kudüs, Selahaddin-i Eyyubinin torunlar�n�n-
d�r.
Kudüs, Fatih Sultan Mehmet’in torunlar�n�n-
d�r.
Kudüs, Yavuz Sultan Selim’in torunlar�n�n-
d�r.
Kudüs, Müslümanlar�nd�r.
Kudüs, Müslümanlar�n �stikbal ve �stiklali-
dir.

Kudüs, bizlere en büyük emanettir. Kudüs’te
ya�ayanlar�n din ve vicdan hürriyeti bize
emanettir. Yahudi i�galine kar�� bir olmak
tek çözümdür. 
Hep beraber �slam’�n göz bebe�i olal�m.
Kudüs u�runa yap�lan zulümlere direnip ba�-
kald�ral�m. Müslüman’�n cesareti zalimlerin
en büyük korkusu olsun Ey Müslüman kar-
de�lerim!  Sessiz kalmay�n! Sessiz kald�kça,
zalimler sizlerin sessizli�inden cesaret al�yor-
lar, uyan�n art�k Ey Müslümanlar! “Kudüs
i�gal alt�ndayken, siz Müslümanlar nas�l
olurda ya�am�n�z� rahat bir �ekilde sürdürü-
yorsunuz? Sizler nas�l gülebiliyor, keyfinize
keyif katabiliyorsunuz?”
Unutmay�n! Kudüs’ün sorumlulu�u ümmetin
omuzlar�ndad�r. Kudüs’ü fethederken; Hz.
Ömer (r.a) Arapç� de�ildi, Selahaddin-i Ey-
yubi Kürtçü de�ildi,
Yavuz Sultan Selim Türkçü de�ildi, Her biri
hakiki Müslüman’d�. Yürekleri imanla do-
luydu. Arab�, Türkü, Kürdü, Fars�, Zazas�
�slam Sanca�� gölgesinde birer ümmet ol-
du�u gün, yeryüzünde ne haçl� ordular�ndan
ne Terörist ADB den ne Terörist �srail’den
ne de Siyonzm’den hiçbir eser kalmaz. Biz-
leri yok etmek için, �slam’� bitirmek için,
Müslümanl��� sonland�rmak için var güçle-
riyle sald�racaklar ki, Kudüs’ü Terörist �s-
rail’e ba�kent yapaca��z diyen Terörist Ruh
Hastas� Donald Trump gibi onursuz ki�ilerin
ortaya ç�kt��� gibi daha bir sürü hastalar or-
taya ç�kacakt�r. Bizler bu haçl�lara kar��
ümmet olarak bir olmal�y�z. Ba�ta Kâbe,
Mekke, Medine ve Kudüs olmak üzere yer-
yüzündeki bütün kutsal mekan ve topraklara
sahip ç�kmam�z gerekir. Bu nedenle bu ruh
hastalar�na kar��, bu dinsizlere kar�� ümmet
olarak tek yürek olmal�y�z.  Yaz�m� Türkiye
Cumhuriyeti Ülkesi Reisi Cumhurumuz
(Cumhurba�kan�m�z) olan Say�n Recep Tay-
yip Erdo�an ba�kan�m�z�n sözüyle noktala-
mak istiyorum: “Kendilerini Kudüs’ün sahibi
sananlar, yar�n arkas�na saklanacak a�aç dahi
bulamayacaklar�n� bilmelidirler.”
Selahaddin-i Eyyubi’nin, Yavuz Sultan Se-
lim’in, Hz. Ömer’in ve Fatih Sultan Meh-
met’in torunlar�n�n haçl�lara kar�� hep
beraber mücadele etti�i ve Kudüs’ün her
daim özgür kalaca�� güzel günler diliyorum.
Kudüs, Müslümanlar�n �stikbal ve �stiklali-
dir.  Kudüs’ün özgür oldu�u güzel günler di-
liyorum. 

SAKIZ ADASI’NA
85 BİN TÜRK TURİST

’‘FULYA OMAÇ/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçtiğimiz yıl ilk olarak Möven-
pick Hotel’de, bu yıl ise Kaya
Prestige Hotel’de yapılan

Sakız Adası - İzmir buluşması yoğun
bir katılımla gerçekleştirilirken Türk
ve Yunan dostluğu gece boyunca
zirve yaptı. Organizasyonunu Çeşme
- Sakız arasında feribot seferleri
yapan Sunrise Lines firmasının üst-
lendiği, Sakız Ticaret Odası ve Sakız
Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği
geceye, başta Yunanistan İzmir Baş-
konsolosu Argyro Papoulia ve eşi
Nikos Stefanou, Sakız Belediye Baş-
kanı Manolis Vournous, Turizmden
sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı
Dimitris Karalis, Sakız Ticaret Odası
Başkanı Yorgos Yorgulis, Sakız Adası
Konaklama Odaları Birliği Başkanı
Dimitris Kytrilakis, Sunrise Lines fir-
ması yönetici ortağı Argyro Spano-
liou ve Türkiye acentesi Işık Ayan,
TÜRSAB Ege Bölgesi Yürütme Ku-
rulu 2. Başkanı Ali Hepşen, Çeşme
Turistik Otelciler Birliği adına Meh-
met Altındağ, TURYOL Yönetim Ku-
rulu üyesi Kadir İnandı, Sakızlı
otelciler ve diğer turizm sektörü tem-
silcileri olmak üzere yaklaşık 200 da-
vetli katıldı.

Yunanistan- Türkiye işbirliği hak-
kında fikir paylaşımı temalı etkinlik,
geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da,
TTI / Travel Turkey İzmir fuarının
üçüncü günü akşamı gerçekleştirildi.
Gecede adadan gelen orkestra Yunan
müziğinin sevilen şarkılarını seslen-
dirirken, kız öğrencilerden oluşan
dans grubu modern dans, folklör
ekibi ise geleneksel Ege adaları oyun-
larıyla görsel bir ziyafet sundular.
Gönderilen davetiyede ise ‘Sakız /
Ege’nin eşsiz bir adası’ (Chios / a
unique island of the Aegean) vurgusu
yapıldı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan
Sakız Adası Konaklama Odaları Bir-
liği Başkanı Dimitris Kytrilakis, bu yıl
sezonu, tüm zamanların rekorunu kı-
rarak 85 bin Türk turist ile tamamla-
yacaklarını, bunu da bizi birleştiren,
birbirimize yakınlaştıran Ege De-
nizi’ne borçlu olduğumuzu söyledi.
Kytrilakis, “Türk dostlarımızın yolcu-
luk etmeyi sevdikleri tatil noktaların-
dan bir tanesi bizim adamızdır. Türk
dostlarımızla çok ortak noktalarımız
var. Bu bilinen bir şey. Bu ortak dost-
luk, paylaşılan güzellikler, bu sezo-
nun 85 bin yolcu ile rekor noktasında
tamamlanmasını bekliyoruz. Bunu da
dediğim gibi bizi birleştiren Ege De-
nizi’ne borçluyuz. Elbette bu sayılara
ulaşmamız öyle kolay olmadı. Çalış-
tık, uğraştık, çok çabaladık. Başka
türlü olmazdı. Bir de Yunanistan
İzmir Başkonsolosu’muz Sayın

Argyro Papoulia’da her zaman yanı-
mızda. Oluşabilecek herhangi bir en-
geli aşmak için kendisine
başvurduğumuzda, sorunlarımızı
büyük bir istek ve arzuyla cevaplıyor
ve çözüyor, teşekkür ediyoruz kendi-
sine” diye konuştu.

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu
Argyro Papoulia, İzmir ve Sakız ada-
sının tarihsel bağlarla birbirinin ayrıl-
maz parçaları olduğuna vurgu
yaparak şöyle konuştu:
“İzmir’de Sakız Adası Belediyesi’nin
organize ettiği bu geceye katılmaktan,
sizlerle birlikte olmaktan çok mutlu-
yum. İzmir ile Sakız Adası çok eski
senelerden beri tarihi gelişmelerden
dolayı birbiri ile bağlı iki yerdir. Çeş-
me’den Sakız Adası birkaç mil uzak-
lıkta. Bu iki destinasyonu birbirine
bağlayan Ege’nin mavi sularıdır. Coğ-
rafyanın bu güzel mevkiinde yan
yana yaşaması emredilen iki halkın
ilişkilerinin rengini Ege’nin mavi-
sinde buluyoruz. Tarih de bu iki yerin
birlikte olmasını, komşu olmasını is-
temiş. Geçtiğimiz sezonun; İzmir’in
hem Yunanistan adalarıyla, hem de
genel olarak Yunanistan’la ekonomik
ve sosyal ilişkilerinin çok yakın ve ba-
şarılı bir dönemi olduğunun altını
çizmemiz gerekiyor. Sakız’a İz-
mir’den 84-85 bin ziyaretçi ile tarihin
şimdiye kadar en yoğun gidiş gelişi-
nin rekorunu yılsonunda oluşturmuş
olacağız. Yunanistan İzmir Başkonso-
losluğu iki halkın ve iki ülkenin iyi
ilişkilerini tabii ki desteklemektedir.
Bunun bir göstergesi olarak başkon-
solosluğumuzun şimdiye kadar ver-
miş olduğu rekor vize sayısına
ulaşmış oluyoruz. Yılsonunda 61 bin
vize vermiş olacağız. Bunun için tabii
ki çok yoğun çalıştık ve hedefimiz
bundan sonra daha da yükseklerde
bulunuyor. Ticari, ekonomik ve kül-
türel ilişkilerimizin bu yolda devam
etmesi için, daha da başarılı nokta-
larda buluşabilmesi için, 2018 yılında
da aynı yoğunlukla ve içten çalışma-
larımıza devam edeceğiz. Elbette sa-

yıların ötesinde önemli olan, ciddiye
alınacak olan mesele iki halkın iyi iliş-
kileridir. Ticaret ve ekonomik çalış-
malarla iki halk el ele vererek, çok
güzel hedefler koyabilirler. Hem
Yunan halkı, hem Türk halkı, hem
İzmir halkı, hem de Sakız halkı için
2018 yılı verimli ve üretim dolu yıl
olsun.”

Sakız Adası Belediye Başkanı Manolis
Vournous ise, gemi karşılamalarında
kısa gülücüklerle buluşmalardan
artık usandığını ifade ederek, “Bugün
sizinle burada buluşmak, birlikte
olmak çok mutluluk verici. Belediye
başkanlığımızın Sakız Ticaret Odası
ile birlikte organize ettiği bir gece ol-

duğundan değil de, hep o gemilerin
etrafında, sizin heyecanla vardığınız
anlarda, böyle kısa bir gülücükle bu-
luşuyor olmaktan artık usandığım-
dandır bu geceki mutluluğum. Bu
gece burada uzun uzun oturup fikir-
lerimizi paylaşabileceğiz, daha yakın
olacağız. Öyle kaçamak olmayacak
yani. Dediğim gibi sizlerle hep ya bir
otelin merdivenlerinde, ya gemiye
binip inerken ya da Sakız’ın farklı
mekanlarında tesadüfen karşılaşıyo-
ruz. Burada buluşmak farklı dedim
çünkü sizlere burada teşekkür etme
fırsatım oluyor. Hem Sakız’da çalı-
şanlara, hem de İzmir ve Ege kıyıla-
rında çalışanlara ciddiyetleri için,
özverileri için teşekkür etmek istiyor-
dum. Bu geceyi bir fırsat biliyorum,
hepinize kalpten teşekkürler.  Baş-
konsolos’umuz anlattılar, hakikatten
kendisini aşarak, çok uğraşarak hepi-
mizin ihtiyaçlarına karşılık veriyor.
Özellikle vize konusunda. Tam bir
profesyonellikle çalışıp ihtiyaçları-
mıza yetişmekte. Söylemek istediğim
diğer bir konuya geleyim. Sakız Ada-
sı’nı bir ürün olarak görecek olursak,
tarih ve tabiat açısından belirli bir ka-
litesi var. Sizlerde bu adaya karşılık
vermektesiniz. Her iki taraf olarak sa-
nıyorum elimizden gelenin en güze-
lini yapmaktayız.  Profesyonel olmak
da yetmez aslında. Evet hepimiz çalı-
şıyor, uğraşıyoruz. Ne mutlu bize ki,
bu gece burada her iki tarafın yüzleri
gülümsüyor, çünkü bu işi severek ya-
pıyoruz. Sadece profesyonelliğin yet-
mediği nokta bu, işin sevilerek
yapılması. Ne mutlu bize ki, zorla ve
sırf iş olduğu için çalışan kişiler yok
aramızda. Hepimiz canı gönülden
uğraşıyoruz. Herkese tekrar çok te-
şekkür ediyorum” dedi.

Yunanistan’ın �zmir Ba�konsolosu Argyro Papoulia:
“Co�rafyanın bu güzel mevkiinde yan yana ya�aması em-

redilen iki halkın ili�kilerinin rengi Ege’nin mavisidir..”
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Brüksel’de Avrupalı yet-
kililer ile görüşen
Arnavutluk Başbakanı

Edi Rama AB üyeliği için
müzakerelerin bir an önce
başlatılmasını talep etti. 2014
yılında Arnavutluk’a resmen
aday ülke statüsü verilmişti.
Edi Rama Avrupa Birliği’nin
bölgede istikrarı korumak
amacıyla Balkanlara yoğun-
laşması gerektiğini ifade etti:
“Balkanlar önemli bu yüz-

den farklı bir düzeyde
bulunması gerekiyor.
Reform yapmayı geride
bırakarak daha çok jeostrate-
jik oyuncu olması için çalış-
malar yürütülmeli. Üyelik
müzakerelerinin başlatılma-
sını istiyoruz zira ilerleme
kaydetmek istiyoruz” dedi.
Avrupa Birliği ile üyelik
müzakerelerinin başlatılması
için öncelikle yargı sistemi
reformu yapılması gereki-
yor. Arnavutluk bu kapsam-
da anayasal reformu onayla-
dı ve savcıları izleme komis-

yonu oluşturdu.
Ülke yolsuzluk ve rüşvet
olayları ile tanınıyor.
Arnavutluk’ta organize suç
örgütleri de büyük sorun
teşkil ediyor zira bölgedeki
uyuşturucu üretimini büyük
ölçüde kontrol ediyorlar.
www.tr.euronews.com.
Sitesinden alınan bilgilere
göre: İtalya ile Arnavutluk
arasında yapılan ortak ope-
rasyonda birçok uyuşturucu
tarlaları yok edildi.
Arnavutluk başbakanı bir-
kaç hafta önce Avrupa

Birliği liderlerinden organize
suç örgütleri ile mücadele
kapsamında yardım talep
etti:
“Uyuşturucudan teröre her
türlü tehdide karşı birlikte
çalışmak durumundayız.
İlişkilerin güçlendirilmesi
gerekiyor. Suçlular birbirine
ne kadar bağlı ise bizler de
bu yönde hareket etmek
durumundayız.” Avrupa
Komisyonu önümüzdeki
Şubat ayında Balkanlara
yönelik stratejisini açıklaya-
cak.

Arnavutluk AB ile 
üyelik müzakerelerinin
başlatılmasını istiyor

�lber ��YAK

ORADA B�R KÖY
VAR UZAKTA
(J�ROVN�SA)

Bu günkü kö�e yaz�m� benim do�-
du�um ve çocuklu�umu geçirdi-
�im, Makedonya'n�n en bat�s�nda

yer alan ve Osmanl� döneminin
Kaymakaml�k Merkezi olan "Rekalar
Bölgesi" nin en eski ve en büyük köyü
olan Jirovnisa (Źirovnica) ' y� anlatmaya
çal��aca��m. Konuya, benim Göç
Öykülerini anlatt���m "Bistra'n�n
Kardelenleri " isimli kitab�mda yer alan
bir �iirimle ba�lamak istiyorum. 
"Bir Ku� Olsayd�m."
Bir ku� olsayd�m.
Kanat ç�rparak ,
Da�lar , tepeler a�arak ,
Do�du�um topraklara uçabilseydim. 
Bir bulut olsayd�m .
Köyümün üzerinde ,
K�r çiçeklerine  ,
Damlalar�m� dökseydim .
Bir deli rüzgar olsayd�m. 
Köyümün üstünde esseydim. 
Do�du�um evime ,
Ko�tu�um soka�a savrulsayd�m. 
�im�ek olup çaksayd�m. 
Ya�mur olup ya�sayd�m. 
Gözya�lar�m� dökseydim, 
Köyümün meydan�nda. 
Rengarenk bir Gökku�a�� olsayd�m. 
Hasret ile kavu�sayd�m, 
Bir yan�m Rumeli'de, 
Bir yan�m Türkiye'de olsayd�m...
�iir : �lber �iyak 
De�erli okurlar�m. �iirimde yazd���m
gibi, ben ve benim gibi akrabalar�n�n
yar�s�n� Rumeli'de b�rakan tüm
Muhacirler, inan�yorum ki ayn� s�la has-
retini geçmi� y�llara ra�men daima
yüreklerimizin derinliklerinde hissetmi-
�izdir. 
�nsano�lu türlü nedenlerden dolay�
Atayurdunu b�rak�p ba�ka bir ülkeye göç
edebilir. Hangi ko�ullarda göçe zorlan-
m�� olursa olsun, yine de dünyaya geldi�i
ve çocuklu�unu geçirdi�i memleketini
hiç bir zaman unutmaz.
Ben nas�l unutabilirim ki benim ailemin,
özellikle de anne taraf�m�n tamam�
Makedonya'da kald�lar.  Biz 57 y�ld�r hep
hasretle birbirimize kavu�mak özlemiyle
ya�ad�k. Bizler kavu�amad�k.  Benim
anneannem, ablam, teyzem ve day�m
Jirovnisa Köyü’nde vefat ettiler. Allah'�n
rahmeti üzerlerine olsun. 
Merhume annem k�z�na, annesine, ablas�-
na ve erkek karde�ine hasret öldü. 
De�erli dostlar imkân buldukça bu böl-
geyi ziyaret ediniz. S�cakkanl� ve özde
Türk - �slam torunlar� olan bu insanlarla
bir Türk kahvesi içip sohbet ediniz. 
Bu bölge Mavrovo - Rostu�e Beldesi ola-
rak bilinir. Korab, Bistra, De�at ve K�rçin
Da�lar� aras�nda ve Mavrovo Milli Park�
içinde yer al�r. Jirovnisa Köyü 3 Cami, 1
Türbe ile yörenin en kalabal�k köyüdür. 5
mahallesi bulunan Jirovnisa'n�n
Valaviçarsi mahallesinde dünyaya gözle-
rimi açm���m. Makedonya'n�n cennet
kö�elerinde biri olup yemye�il do�as� ve
Bistra Kayak Merkezi ve Mavrovo Gölü
ile harika bir turizm potansiyeline sahip-
tir.
Hiç bir zaman unutmayal�m ki; orada,
Rumeli'de köyler var, çok uzaklarda.
Bizim gibi ya�ayan, konu�an ve bizim
gibi inanan karde�lerimizin ya�ad�klar�
köyler. ��te o köyler bizim köylerimiz-
dir...

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Vmro-Dpmne lideri ve eski
Başbakan Nikola Gruevski geçen
hafta kamuoyuna duyurduğu isti-

fa haberi partisinin gerçekleşen merkez
meclis toplantısında resmiyet kazandı.
Vmro-Dpmne merkez meclis toplantısın-
da ilk önce parti lideri Gruevski’nin isti-
fasının kabul edilmediği ardından yapı-
lan ikinci oylamada istifanın oy çoklu-
ğuyla kabul edildiği bildirildi. Vmro-
Dpmne’den yapılan açıklamada partinin
16.Olağanüstü Kongresinin 22-23 Aralık
2017 tarihlerinde Valandova şehrinde
düzenleneceği bildirildi. www.haberma-
kedonya.net sitesine göre: parti açıkla-
masında kongre delege listesinin partinin
resmi internet sayfasında paylaşılacağı
bildirilirken, delege listesinde bazı deği-
şikliklerin olacağı belirtiliyor.

Makedonya’da 
VMRO-DPMNE
Kongre’ye gidiyor

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakanı
Ramush Haradinaj,
Müstakil Sanayici ve

İşadamları Derneği (MÜSİ-
AD) Balkan heyetini maka-
mında kabul etti. Kosova
Başbakanlığından yapılan
açıklamada, Bilal Kara baş-
kanlığındaki MÜSİAD
Balkan heyetinin Kosova
Başbakanı Haradinaj'ı maka-
mında ziyaret ettiği bildirildi.
Açıklamada, Haradinaj'ın iş
adamlarını Kosova hüküme-
tinin özellikle iş imkanlarını
geliştirme ve doğrudan

yabancı yatırımları teşvik
etme yönündeki gündemi
hakkında bilgilendirdiği
ifade edildi.
www.haberler.com’a göre;
potansiyel yabancı yatırımcı-
lara kolaylık sağlayacak ve
ülkenin ekonomik gelişimini
hızlandıracak mevzuatların
hazırlanması yönünde çalış-
tıklarını dile getiren
Haradinaj'ın Kosova'da yatı-
rım yapmak için çalışmaya
hevesli genç nüfus, insan
kaynakları, düşük vergiler ve
işletmelere yönelik büyük
kurumsal destek gibi birçok
sebep bulunduğunun altını
çizdiği vurgulandı.

Hükümetin sivil toplum sek-
törünün güçlendirilmesi
yönündeki taahhüdüne de

değinen Haradinaj'ın
MÜSİAD'ın ülkede yatırım
olanakları yönündeki ilgisini

memnuniyetle karşıladığı
aktarıldı. MÜSİAD Balkan
Başkanı Kara'nın da Türkiye
ile Kosova arasında Serbest
Ticaret Anlaşması'nın gerçek-
leşmesi yönündeki arzusunu
dile getirdiği ifade edildi.
Haradinaj'a MÜSİAD Balkan
heyetini kabulünden dolayı
teşekkür eden Kara'nın,
Kosova'da yatırım fırsatları-
na dernek olarak ilgi göster-
diklerini ilettiği vurgulandı.
Ayrıca görüşmede, kısa süre-
de bir iş forumu düzenleye-
rek iki ülke iş adamlarının
beraber iş yapma kültürlerini
geliştirmesinin arzu edildiği
belirtildi.

MÜS�AD, Kosova’da yatırım pe�inde

SOFYA/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan
Müslümanları
Başmüftülüğü, İslam

dinine katkıları olan kişile-
re ödül verdi. Başkent
Sofya'nın Merkez
Orduevi'nde düzenlenen
"İslam Dinine Katkı
Ödülleri" törenine ülkede-
ki dini temsilciler, millet-
vekilleri ve diplomatlar
katıldı.
Bulgaristan'da 8 Aralık
1910'da seçilen ilk başmüf-
tü Hocazade Mehmed
Mühiddin Efendi anısına
verilen ödüller, Yüksek
İslam Şurası tarafından
belirlendi. Bu yılın onursal
ödülü, toplumu birleştiren
ve kurumların İslam'a say-
gısını arttıran hoşgörülü
çabalarından dolayı eski
Cumhurbaşkanı Rosen
Plevneliev'e takdim edildi.
"İslami kimliğini genç
nesillere aktarmasından"
dolayı ödüle layık görülen
Ribnovo köyünün 92
yaşındaki imamı Mehmed

Hamid'e ödülünü
Başmüftü Dr. Mustafa Aliş
Hacı verdi. www.haber-
ler.com’a göre: Mestanlı
şehri din görevlisi Musa
Durlu, ülkede helal gıda
üretimine geçen ilk şirke-
tin sahibi Pavel Stoyanov,
Krumovo kasabasında
yenilikçi yöntemler kulla-
narak din dersi veren
Erdinç Süleyman da ödül
verilen diğer kişiler ara-
sında yer aldı.
Bulgaristan'ın ulusal marşı
ve Avrupa Birliği marşı ile
başlayan tören Kur'an-ı
Kerim tilavetiyle devam
etti. Etkinlikte
İstanbul'dan konuk edilen
hafızlar grubu ise ilahiler
okudu. Bulgaristan
Müslümanları
Başmüftüsü Hacı, törende
yaptığı konuşmada, geç-
mişe saygıyla bakan, terbi-
yeli ve eğitimli nesiller
yetiştirmeyi amaçladıkla-
rını belirterek, "Zenginlik
öbür dünyaya götürüle-
mez ancak yapılan iyilik
ebedi olup, her zaman
hatırlanır" dedi.

Bulgaristan'da
�slam'a katkı

verenler 
ödüllendirildi
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T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

AFAD'dan 
Arnavutluk'taki 

selzedelere yardım

YEE’den "Korolarla 
Dostluk Konseri" 

Güncel

PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın güneybatısında
yer alan Prizren şehrinde,
Yunus Emre Enstitüsü

(YEE) tarafından "Korolarla
Dostluk Konseri" düzenlendi.
Tarihi Mehmet Paşa Hama-
mı'ndaki Türkçe ve Arnavutça
şarkıların icra edildiği konsere,
Kosova Demokratik Türk Partisi
Milletvekili Müferra Şinik ile ül-

kedeki Türk kurum ve kuruluş-
ların temsilcileri katılırken et-
kinliğe Prizren halkı da yoğun
ilgi gösterdi.
www.haberler.com’a göre; kon-
serde, YEE'nin çalışmalarına
destek verdiği Priştine Türk
Müziği Kadınlar Korosu, Priz-
ren Türk Müziği Zübeyde
Hanım Kadınlar Korosu, Nec-
miye Pagaruşa Arnavut Müziği
Kadınlar Korosu ve İpek Arna-
vut Müziği Kadınlar Korosu

sahne aldı. Kosovalı koroların
yanı sıra Trabzon'dan gelen
Yavuz Sultan Selim Anadolu Li-
sesi Candan Sesler Öğretmenler
Korosu da yöresel enstrümanla-
rıyla konsere eşlik ederek
Türkçe eserler seslendirdi. Tür-
kiye'nin Priştine Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç, açılış
konuşmasında, çok kültürlülü-
ğün sembolü olarak nitelendir-
diği Prizren'de bulunan 5 kadın
korosunun dostluğun ve kar-

deşliğin en güzel örneği oldu-
ğunu dile getirdi. Kılıç, "Müzik
insanlığın ortak dilidir. Bu
akşam burada hem Kosova
Türk korosu, hem Kosova Arna-
vut kadınlar korosu, hem de
Türkiye'den gelen kadınlar ko-
romuzla, Kosova-Türkiye ilişki-
leri ve o kopmaz bağlarımızı
daha da pekiştirmek adına,
bütün insanlık için, buradan
tüm dünyaya dostluk mesajı ile-
tilecek" dedi. 



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 12


