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KORUMAK

BULGAR�STAN'DA ya�ayan
Türklerin çocuklarının Türkçe
derslerine ilgisi giderek aza-
lıyor. Bulgaristan E�itim
Bakanlı�ı verilerine göre,
2017-2018 ders yılında
“zorunlu-seçmeli ders” ola-
rak Türkçe alan ö�rencilerin
sayısı 5 bin 385 oldu ve son
5 yılın en dü�ük seviyesine

indi. Bu yıl okullarda Türkçe
dersi alan ö�rencilerin sayısı-
nın geçen yıla oranla bin
701 azaldı�ı belirtildi.
Bulgaristan'da 2013-2014
ö�retim yılında 6 bin 572,
2014-2015 ö�retim yılında 6
bin 328, 2015-2016 ö�retim
yılında 7 bin 484 ve 2016-
2017 ö�retim yılında da 7

bin 86 ö�renci Türkçe dersi
almı�tı. Türkçe seçmeli ders
sınıfının olu�turulması için
en az 8 ö�rencinin olması
gerekiyor. Çocuklarının
Türkçe dersi almasını isteyen
veliler, bir sonraki yıl için
e�itim yılının sonuna kadar
dilekçe ile okul yönetimine
talepte bulunuyor.

Ahmet GÖKSAN

¥ BA�BAKAN Yard�mc�s� Hakan
Çavu�o�lu, 21 Aral�k Türkçe E�itim
Bayram� Kutlamalar� kapsam�nda
Makedonya'da T�KA ve Türkiye
Belediyeleri Birli�inin Gostivar �eh-
rinde bulunan Mustafa Kemal
Atatürk �lkö�retim Okulu Onar�m
ve Donan�m projesi aç�l���na kat�l-
d�. Hakan Çavu�o�lu, "Birçok zorlu
badireden geçip bizi biz yapan
de�erlimizi bugüne ula�t�rmak hiç
kolay de�ildir. Bu bak�mdan
Makedonya'daki ve Balkanlar�n
di�er ülkelerindeki karde�lerimiz
kendileriyle ne kadar gurur duysa-
lar azd�r.” diye konu�tu.

Balkan ülkeleri AB
konusunda kararlı

Avrupa Birli�i D�� Politika ve Güvenlikten Sorumlu üst düzey yetkilisi Federica
Mogherini, Brüksel’de biraraya geldi�i alt� Bat� Balkan ülkesinin liderleri ile bölgede

ya�anan geli�meler ile söz konusu ülkelerin AB entegrasyon sürecini görü�tü

Üsküp’te ‘Türkçe Bayram�’
Çavu�o�lu’yla kutland�

3’te

5’te

¥ YUNAN�STAN Dı�i�leri Bakanı
Nikos Kocias, Cumhurba�kanı
Recep Tayyip Erdo�an'ın
Yunanistan ziyaretine ili�kin,
"Türk-Yunan ili�kilerini görü�-
mek, iki devletin barı�çıl �ekilde
birlikte var olmasını in�a etmek
istiyorsanız, bugün iktidarın
merkezi Erdo�an'dır" dedi.
Ziyaretin bir "fiyasko" oldu�una
ili�kin ele�tirilere yanıt veren
Kocias, "Hükümetler arası ve
istik�afi görü�meler dahil olmak
üzere tüm diyalog kanallarının
üç ay içerisinde olu�turulması
yönünde anla�ma sa�ladık. Bu
bir yeniden ba�langıçtır." ifade-
lerini kullandı.

Yunanistan D��i�leri
Bakan� bar�� için
Erdo�an’� �art ko�tu

10’da

¥ AVRUPA'nın Kudüsü" olarak
nitelendirilen Bosna Hersek'in
ba�kenti Saraybosna'daki tarihi
Ba�çar�ı Meydanı'nda düzenle-
nen mitinge katılan yüzlerce ki�i,
ellerinde Filistin bayrakları ta�ı-
yarak ABD Ba�kanı Donald
Trump'ın Kudüs kararına tepki
gösterdi. Göstericiler, "Dur
Trump", "Ellerini Kudüs'ün üze-
rinden çek" ve "Kudüs, Filistin'in
ba�kentidir" yazılı dövizler ile
Trump'ın elini kanlı gösteren
görseller ta�ıdı.

Avrupa’n�n Kudüs’ü
Saraybosna’dan
Filistinliler’e destek

10’da

5’te

Bulgaristan’da Türkçe
derslerine ilgide azalma

�stiklal �airimiz 
M. Akif Ersoy’u, do�umunun 

144. y�ldönümünde 
sayg� ve rahmetle an�yoruz

MAKEDONYA Ba�bakanı
Zoran Zaev, Kosova Ba�bakanı
Ramush Haradinaj,
Arnavutluk Ba�bakanı Edi
Rama, Bosna Hersek
Ba�bakanı Deniz Zvizdiç,
Karada� Ba�bakanı Du�ko

Markoviç ve Sırbistan
Ba�bakanı Ana Brnabiç,
Mogherini ile geçekle�tirilen
görü�mede, ülkelerinin AB
entegrasyon sürecinde gerekli
çalı�maları yapmayı sürdüre-
ceklerini dile getirdiler.

Mogherini, AB geni�leme poli-
tikasındaki yenilenen dinamik-
ler ve bölgede önemli ilerleme
fırsatı yakaladıkça, tüm Batı
Balkan ortaklarının beklentile-
ri kar�ılamak için gereken
reformları hızlandırmaya

duyulan ihtiyacın altını çizdi.
Bu ba�lamda Batı Balkan ülke-
leri liderleri iyi kom�uluk ili�ki-
lerini ve i�birli�ini güçlendir-
me konusundaki kararlılıkları-
nı vurguladılar” ifadelerine
yer verildi. 3’te

Kosoval� 
engellilere

Yunus Emre 
Enstitüsü 

deste�i

KOSOVA'daki Prizren Yunus
Emre Enstitüsü engellilere yöne-
lik "Okumak Engel Dinlemez"
ile "Üreten Engelsiz Eller" konu-
lu e�itim programlar�n� tamam-
layanlara sertifikalar� verildi.
Piri�tine Yunus Emre Enstitüsü
Müdürü Mehmet Ülker, kulüp
temelli etkinlikler �eklinde ger-
çekle�tirilen kurslar� engellilerin
sosyal hayat ve üretimin içerisin-

de olmalar� için düzenlediklerini
söyledi. Ülker, "Yunus Emre
Enstitüsü olarak bu tür etkinlik-
leri engellilerin sosyal hayat içe-
risinde daha çok yer almas� ve
toplumun engellilere yönelik
yakla��m�n� olumlu anlamda
de�i�tirmek aç�s�ndan yerinde
bir uygulama ve sosyal sorumlu-
luk etkinli�i olarak de�erlendiri-
yoruz" diye konu�tu. 4’te
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Tek Rumeli TV, yayın
hayatına başladığı
günden beri Türkiye

Cumhuriyeti sınırları içeri-
sinde Balkan coğrafyasını en
iyi takip eden kurum olması
nedeniyle, Rumeli-Balkan
coğrafyasına
maddi-manevi
emek veren kişi
ve kurumları
onurlandırmak
adına çeşitli kate-
gorilerde ödül ve-
receği bir tören
olarak organize
edileceği açık-
landı. Yapılan
açıklamada, “Ru-
meli-Balkan coğ-
rafyasına
yürekten destek
veren kişi ve ku-
rumlar hem özel
bir ödülle onur-
landırılacak hem
de televizyonu-
muzu izleyen
milyonlarca izle-
yicimize tanıtılacaktır. Gece-
nin yine Tek Rumeli TV
Yönetim Kurulu Başkanı
Atilla Baykal’ın başkanlığını
yürüttüğü ve kurucusu ol-
duğu Balkan Medya Gru-
buna üye televizyonlarda
ilgi ve alakalarına göre ha-
berlerle tanıtımı gerçekleşe-
cektir. Rumeli-Balkan
coğrafyası için ilk kez dü-

zenlenecek bu özel geceye;
siyasetten spora, edebiyattan
tiyatroya, sinemadan müzik
sektörüne, iş adamlarından
eğitimcilere, tarihçilerden es-
naflara, sivil toplum kuru-
luşlarından vakıflara, eğitim
merkezlerinden diplomat-
lara, yüreği Balkanlarda kal-
mış herkes davet edilecektir.
Tek Rumeli TV ilk kez dü-

zenlenecek olan ödül töre-
ninde her zaman omuz
omuza Rumeli Balkan coğ-
rafyasına hizmet veren Ru-
meli-Balkan derneklerinden
destek alarak özel olarak ha-
zırladığı formu dernek baş-
kanlarına iletecek ve her
kategoriye istedikleri isimle-
rin yazılması istenecektir.
Geceye gelemeyen dernekler

arzu ettikleri takdirde mail
yoluyla formları doldurup
yine Tek Rumeli Televizyo-
nuna iletecektir. Bu formlar
toplandıktan sonra isimler
üzerinde şema yapılıp en
çok oy alanlar ödüllendirile-
cektir. Geceye formlara ya-
zılmış tüm isimler özel
olarak davet edilecek. Gör-
kemli bir ödül töreni orga-

nize edilecektir” ifadeleri
kullanıldı. Rumeli’nin
En’leri 2017 konusunda Tek
Rumeli TV’nin programcıla-
rından Yusuf Emin’in 0212
616 12 12 (Dahili: 112) numa-
ralı telefonundan ya da
jusuf@tekrumelitv.com ve
balkanaktuel@gmail.com ma
il adreslerinden bilgi alınabi-
lir.

Güncel

Tek Rumeli TV,
‘Rumeli’nin

En’lerini seçiyor

PTT’DEN
BÜYÜK 

KOLAYLIK

PTT’DEN
BÜYÜK 

KOLAYLIK
ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim �irketi (PTT A.�.),
Hızlı Geçi� Sistemi’ni (HGS) kullanan vatanda�ların
bakiye yetersizli�inden dolayı idari para cezasına

maruz kalmalarını önlemek ve ödeme kolaylı�ı sa�-
lamak amacıyla yeni bir uygulama ba�lattı
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Çok uzun zamand�r bu konuda bir yaz�
yazmak istiyordum. ��rnak’taki olay
meydana gelince ba�lad�m yazmaya.

Hani �u kürsüye kadar ç�k�p, Cumhurba�ka-
n�m�za, korumalar�na ra�men yakla�an ve
uygunsuz bir �ekilde sar�lan vatanda� var ya,
i�te bugünkü konumuz da bu olay�n özeti ola-
cak. Daha önce yine benzer bir vaka, 25
Kas�m 2016 tarihinde ya�anm��t�. Kad�n ve
Demokrasi Derne�i (KADEM) taraf�ndan
düzenlenen Kad�n ve Adalet Zirvesi’nin aç�-
l�� program�nda �zmirli bir genç korumalar
gözü önünde sahneye ko�arak ç�kt� ve Say�n
Cumhurba�kan�m�za sar�ld�. Bu olayda Say�n
Cumhurba�kan�m�z korumalara, “Siz ne ya-
p�yorsunuz “ dercesine vücut diliyle tepki
göstermi�ti. Her iki olayda da Allahtan sa-
mimi ve iyi niyetli insanlar�n Say�n Cumhur-
ba�kan�m�za yönelik a��r� sevgi gösterisi
oldu. Ama Allah korusun olmayabilirdi de.
Ya da bütün bunlar bir deneme, bir mesaj
veya Allah’�n “Bir musibet bin nasihatten iyi-
dir” uyar�s� m�?  Bu sevgi patlamalar� ileride
ya�anabilecek bir olay�n denemeleri de olabi-
lirdi. Ya da kötü niyetli birilerine Allah koru-
sun ilham vermesin. Nerdeyse paranoyakça
olacak ama birileri, “Bak sana ne kadar yak-
la�abiliyoruz” mesaj� m� veriyor? Acaba.
Kim ne derse desin Reisi Allah koruyor. Ted-
biri bir fiilî dua olarak de�erlendirmek sure-
tiyle tedbirimizi gerekti�i gibi ald���m�zda;
Allah dilerse �üphesiz kazay� ve belây� def
eder.  Bize dü�en görev tedbiri gerekti�i gibi,
gerekti�i kadar ve gücümüz ölçüsünde al-
makla görevliyiz ve yükümlüyüz. Gerekli
tedbiri ald�ktan sonra Allah’a dayan�p güve-
niriz ve tevekkül ederiz. Allah Kuran’da pek
çok kez “Umulur ki ö�üt al�p dü�ünürsünüz
diye apaç�k ayetler indirdik” diye buyuruyor.
��rnak’ta ya�anan olay da örnek al�n�p dü�ü-
nülmesi gereken bir örnektir.

KORUYUCU HALK SA�LI�I

Bu olaylar� görünce kendime de k�zd�m do�-
rusu. Bazen biz de Say�n Cumhurba�kan�m�-
z�n yan�ndayken kendisine yakla��yoruz ve o
s�rada bazen korumalarla tatl� sert ileti�imiz
oluyor. Ho� Allah var, Say�n Cumhurba�ka-
n�m�z�n yan�ndaki daireye girince otomatik-
man birer fahri koruma oluveriyoruz. O da
ayr� bir gerçek. Korumalar görevini yapmaya
çal���yor biz de sevgimizin gere�ini. Bu da
bana rahmetli Erbakan Hoca’n�n bir anekd-
otunu hat�rlatt�. Erbakan Hoca bir gün özel
kalemine ve korumalar�na içeriye kimseyi al-
may�n der. Ama gelin görün ki, rahmetli Er-
bakan’a yak�n biri gelir ve hocayla görü�mek
ister. �ti� kak�� derken Erbakan hoca sesi
duyar ve d��ar� ç�kar. Erbakan Hoca’n�n arka-
da�� olan zat: “Yahu der hocam bunlar beni
içeri alm�yor ama ben yine de girdim “ Erba-
kan hoca da nükteli ve gayet siyasi cevap
verir: “Her ikiniz de görevinizi yapm��s�n�z,
o seni içeri sokmamakla görevliydi, sen de
içeri girmekle” der. Nükte bir tarafa, hakika-

ten halk�n, b�rak�n Türk halk�n� bizzat Bal-
kanlarda gördüm yak�ndan �ahit oldum, bir
çok Balkan ve �slam ülkelerindeki halklarda
Recep Tayyip Erdo�an’a kar�� çok a��r� bir
sevgi, sayg� ve hürmet var. Ama halk�n bu
a��r� sevgisi tehlikeli olabiliyor. Bir tanesine
bizzat �ahit olmu�tum. Dört y�l kadar önce
�zmir te�kilat�m�zdan bir bayan, grup toplan-
t�s�ndan sonra Reise yakla�t� ve a��r� sevgiden
dolay� birden ç��l�k atmaya ba�lad� ve ora-
c�kta k�sa bir bayg�nl�k geçirdi. Biz ve koru-
malar �a��rm��t�k, hatta ben biraz
korkmu�tum. ��te böyle a��r� sevenler de var.
Halktan bu ki�iler samimi olabilir ama kendi-
lerini kontrol edemiyorlarsa tedbir almak ge-
rekebilir. Kendini kontrol edemeyen halk�n
bu kesimine yönelik tabiri caizse Say�n Cum-
hurba�kan�m�za kar�� zarar vermemeleri için
“koruyucu halk sa�l���” gerekiyor.

PARANOYAKÇA �LHAMLAR

Say�n Cumhurba�kan�m�z bizim can�m�z gi-
bidir. Ona bir zarar verilmesine sadece ben
de�il on binlerce bizim gibi fahri koruma ve
hatta manevi muhaf�zlar izin vermeyiz, ver-
mezler. Allah’�n (CC) deste�i ve korumas�
onun ve �slam hamilerinin üzerine olsun.
Ancak hep diyoruz ya tedbir, tedbir, tedbir…
Say�n Cumhurba�kan�m�z�n en yan�ndaki ya-
veri FETO’cu ç�kmad� m�? Yine hat�rlad���m
kadar�yla M�s�r’�n eski Cumhurba�kan�
Enver Sedat, kendi koruma alay�ndan bir su-
bay�n ate� açmas� soncu suikaste u�ram��t�.
Çok ama çok dikkatli olmak zorunday�z.
Tamam, korumalar iyidir, güvenilirdir, ma-
�allah hepsine Allah güç kuvvet ve uyan�kl�k
versin. Ancak yine paranoyakça bir ilhamla
konu�acak olursak, uzun dönem uyutulan ve
zaman� bekleyen suikastçiler yok mudur? Ya
da yan�na yakla�abilen, has daireye girebilen
hemen herkes için söylüyorum ben de dâhil,
bunlar�n çoluk çocu�u var m�? Allah korusun
bu �ekilde tehdit alanlar olamaz m�? Ya da
ilaç içirilenler veya üç harflileri kullanarak
Allah korusun. Bin bir olas�l�k var. E�er
varsa Allah hepsini bo�a ç�karts�n in�allah.
Herhangi bir insandan bahsetmiyoruz. Bir
davan�n, mazlumlar�n, �slam’�n hamisi olarak
ç�k�p, “Dünya be�ten büyüktür” ve  “One mi-
nute” gibi tarihi meydan okuyu�lar yapan bir
yi�idi hele ki tam da �u stratejik zamanda çok
ama çok iyi korumal� ve tedbiri elden b�rak-
mamal�y�z. Biz ne yaparsak yapal�m Allah
nurunu tamamlayacakt�r. O ne güzel muha-
f�zd�r.

Rifat SA�T

CUMHURBA�KANIMIZI 
HALKIN 

SEVG�S�NDEN 
KORUMAK

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBUMogherini, Batı Balkan 
liderleri ile buluştu

Avrupa Birli�i D�� Politika ve Güvenlikten Sorumlu üst düzey yetkilisi Federica 
Mogherini, Brüksel’de biraraya geldi�i alt� Bat� Balkan ülkesinin liderleri ile bölgede 

ya�anan geli�meler ile söz konusu ülkelerin AB entegrasyon sürecini görü�tü

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği Dış Po-
litika ve Güvenlikten
Sorumlu üst düzey

yetkilisi Federica Mogherini,
Brüksel’de biraraya geldiği
altı Batı Balkan ülkesinin li-
derleri ile bölgede yaşanan
gelişmeler ile söz konusu ül-
kelerin AB entegrasyon sü-
recini görüştü. Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev, Ko-
sova Başbakanı Ramush Ha-
radinaj, Arnavutluk
Başbakanı Edi Rama, Bosna
Hersek Başbakanı Deniz
Zvizdiç, Karadağ Başbakanı

Duşko Markoviç ve Sırbis-
tan Başbakanı Ana Brnabiç,
Mogherini ile geçekleştirilen
görüşmede, ülkelerinin AB
entegrasyon sürecinde ge-
rekli çalışmaları yapmayı
sürdüreceklerini dile getirdi-

ler. www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre, “Bu
yılın, Mart ayında Avrupa
Konseyi ve Eylül ayında
Jean-Claude Juncker’in AB
durumunu aktardığı yıllık
konuşmasında belirttiği gibi,

başta hukukun üstünlüğü,
adalet ve temel hakların ko-
runması alanlarında olmak
üzere gerekli reformlara
azami önceliğin verilmesi
durumunda bölge ülkeleri
için AB entegrasyon süre-
cinde geri dönülmez adım-
lar atmak için önemli bir
fırsat yaratılabilir. Moghe-
rini, AB genişleme politika-
sındaki yenilenen
dinamikler ve bölgede
önemli ilerleme fırsatı yaka-
ladıkça, tüm Batı Balkan or-
taklarının beklentileri
karşılamak için gereken re-
formları hızlandırmaya du-
yulan ihtiyacın altını çizdi. 

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başbakan Yardımcısı
Hakan Çavuşoğlu, 21
Aralık'ta kutlanan

Türkçe Eğitim Bayramı için
Üsküp'te düzenlenen resep-
siyona katıldı. www.time-
balkan.com sitesinin
haberine göre, Başbakan
Yardımcısı Hakan Çavu-
şoğlu, 21 Aralık Türkçe Eği-
tim Bayramı Kutlamaları
kapsamında Makedonya'da
TİKA ve Türkiye Belediye-
leri Birliğinin Gostivar şeh-
rinde bulunan Mustafa
Kemal Atatürk İlköğretim
Okulu Onarım ve Donanım
projesi açılışına katıldı.
Üsküp'te Makedonya Baş-

bakanı Zoran Zaev ile resmi
görüşme gerçekleştiren Ça-
vuşoğlu, ardından Make-
donya Devlet Bakanı Adnan
Kahil ile Türkiye-Make-
donya ilişkileri üzerine bir
görüşme gerçekleştirdi. Baş-
bakan Yardımcısı Çavu-
şoğlu, Makedonya İslam
Dini Birliği (MİDB) Başkanı
Reis-ul Ulema Süleyman
Efendi Recepi ile görüştük-
ten sonra Üsküp'te yaşayan,
Türk kanaat önderleriyle
protokol yemeğinde bir
araya geldi. Çavuşoğlu, son-
rasında Makedonya Cum-
hurbaşkanı Georgi Ivanov
ile görüştü. Hakan Çavu-
şoğlu, Makedonya Türk-
leri’nin Milli Bayramı olarak
her yıl 21 Aralık'ta kutlanan

Türkçe Eğitim Bayramı için
Üsküp'te düzenlenen resep-
siyona katıldı. Çavuşoğlu,
"Makedonya'daki ve Bal-
kanların diğer ülkelerindeki
kardeşlerimiz kendileriyle
ne kadar gurur duysalar
azdır. Onlar, bugün bile
kimlik ve kültürlerini muha-
faza etmekle kalmıyor.
Dünya çapında ihtiyaç duy-
duğumuz farklılıklar bir
arada yaşama iradesine de
katkı sağlıyorlar. Burada ya-
şayan Türkçe konuşan kar-
deşlerimizin ana dillerinden
kopmamaları konusundaki
hassasiyetimizin altında
yatan en temel sebeplerden
biri budur. Türkiye sadece
Balkanların değil dünya ça-
pında Türkçenin korunma-

sıyla ilgili faaliyetlerini sür-
dürmektedir" dedi. Make-
donya Türklerinin 21 Aralık
1944 tarihinde Türkçe eği-
tim alma hakkını kazandık-
larını anlatan Başbakan
Yardımcısı Çavuşoğlu, "Bu-
günün bir bayram olarak
kutlanması için girişimde
bulunmuş ve 2007 yılında
muratlarına ermişlerdir. Ma-
kedonya Türkleri olarak siz-
lerde kendinizle iftihar
etmelisiniz. Bu vesileyle
bugün kutladığımız Türkçe
Eğitim Bayramının daha
ileri boyutu işbirliklerine
kapı aralaması ve farklı
alanlardaki taleplere yönelik
görüş alışverişleri için bir
fırsat olmasını umuyorum"
ifadelerini kullandı.

Çavu�o�lu, Üsküp’te Türkçe Bayram�’na kat�ld�
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YEE’den Prizren’de 
engellilere e�itim

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakan Yardımcısı Enver
Hoxhaj hükümet toplantısında
Kosova’nın Avrupa Konseyi üye-

liği için bu ay, en geç de önümüzdeki
yılın Ocak ayında başvuracağını bildirdi.
Hoxhaj, başvuru bu aylar içerisinde yapı-
lırsa Kosova’nın 2 yıl içinde üyeliğe kabul
edileceğini bildirdi. Hoxhaj, bu dönem
içerisinde Avrupa Konseyi’ne başkanlı-
ğını Kosova bağımsızlığını tanıyan ülke-
ler yapacağına dikkati çekti. “Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği’nden sonra Avru-
pa’da ikinci en önemli kurumu teşkil edi-
yor ve biz bölgede üye olmayan tek
ülkeyiz. Kosova’yı tanıyan dört ülke bu
dönemde başkanlıkta olacak. “ dedi Hox-
haj açıklamasında. www.kosovahaber.net
sitesinden edinilen bilgilere göre; Ko-
sova’nın istikrarlı kurumlara sahip oldu-
ğunu söyleyen Hoxhaj, hukukun
üstünlüğü ve insan hakları korunma-
sında da başarılar kaydettiğini belirtti. 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Topluluklar Danışma Kon-
seyi ile bir toplantı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Thaçi bu toplantıda,
Konsey için bütçenin artması istemini des-
tekledi ve tüm topluluklar arasında diya-
logun kendisinin önceliği olduğunu
belirtti. www.kosovahaber.net sitesinden
alınan bilgilere göre, Kosova Cumhurbaş-
kanı, en iyi bir yaşamın aralarında  birlikte
yaşamakla imar edildiğini söyledi. Thaçi,
“Bu yıl içinde topluluklar arasında diya-
logu daha fazla geliştirmeyi başardığımız-
dan memnuniyet duyuyorum.  Burada
Gerçekler ve Barışma Komisyonu Hazırlık
Ekibinin kurulmasını hatırlatmak istiyo-
rum. Bu kurum Kosova’da topluluklar
arasında diyalogun daha da gelişmesinde
angaje olacak ve tüm topluluklar için
savaş faslının kapatılmasında çaba göste-
recek. En iyi yaşam ortak yaşam için uz-
laşmayla imar edilir” şeklinde konuştu.
Thaçi, gelecek yıl Kosova’nın bağımsızlığı-
nın 10. yıldönümünün kutlanacağını belir-
terek, Topluluklar Danışma Konseyinin de
bu önemli kutlama organizasyonunun bö-
lümü olmasına davet etti.    

Kosova, Avrupa Konseyi
Üyeli�i’ne ba�vuruyor

Thaçi: Kosova 
herkesin vatan�  

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'daki Prizren Yunus Emre
Enstitüsü engellilere yönelik
"Okumak Engel Dinlemez" ile

"Üreten Engelsiz Eller" konulu eğitim
programları düzenledi.
Enstitünün Prizren’deki merkezinde
gerçekleştirilen sertifika töreninde
kursları başarıyla tamamlanan 28 ki-
şiye sertifikaları verildi. www.dunya-
bulteni.net’in haberine göre; töreninin
ardından AA muhabirine açıklama-
larda bulunan Piriştine Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker,
kulüp temelli etkinlikler şeklinde ger-
çekleştirilen kursları engellilerin sos-
yal hayat ve üretimin içerisinde
olmaları için düzenlediklerini söy-
ledi.Ülker, "Yunus Emre Enstitüsü ola-

rak bu tür etkinlikleri engellilerin sos-
yal hayat içerisinde daha çok yer al-
ması ve toplumun engellilere yönelik

yaklaşımını olumlu anlamda değiştir-
mek açısından yerinde bir uygulama
ve sosyal sorumluluk etkinliği olarak

değerlendiriyoruz." diye konuştu.
Prizren ve çevresindeki pek çok sivil
toplum örgütü ile iş birliği yaptıkla-
rını dile getiren Ülker, kursların Priz-
ren Belediyesi’nin de desteği ile
gerçekleştiğini aktardı.
Cerebralis Derneği Başkanı Türkan
Başa da derneğin 5 üyesi ile kursa ka-
tıldıklarını, üyelerin kurs kapsamında
büyük başarılara imza attığını ifade
etti.
"Bizde engel yok." diyen Başa, "Daha
önce evden çıkamayanlar vardı, bu
kurslarla onları evden çıkartmayı ba-
şardık. Bu konuda çok mutluyuz,
çünkü bazı üyelerimizin kendilerine
güveni yoktu, bu kurslarla kendile-
rine olan güveni geldi ve bu da Yunus
Emre Enstitüsünün başarısıdır.” şek-
linde konuştu

�STANBUL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye ile Kosova arasında Kültü-
rel İşbirliği Anlaşması, Kültür ve
Turizm Bakanı Numan Kurtul-

muş ile Kosova Kültür, Gençlik ve Spor
Bakanı Kujtim Gashi tarafından imza-
landı. www.dunyabulteni.net’e göre;
Bakan Kurtulmuş, Kosova'da kurulan
yeni hükümetin ilk uluslararası anlaş-
masının bugün imzalanan kültürel iş-
birliği anlaşması olduğuna işaret
ederek, bunun kendileri için sevinç ve
onur verici olduğunu ifade etti. Anlaş-
manın, Türkiye'nin Kosova'yla kültür
alanındaki ilişkilerini kuvvetlendirecek
bir anlaşma olduğunu belirten Kurtul-

muş, Kosova'nın insan yapısı, kültürel
birikimi ve tarihi mirası itibarıyla Türki-
ye'ye çok yakın bir ülke olduğunu bil-
dirdi. Kurtulmuş, "Kosova, tabiri caizse
atalarımızın ayak izlerini, gezdikleri,
dolaştıkları yerlerin izlerini hala taşıyan
çok sıcak, kardeş bir ülkemizdir. Bu an-
lamda da Kosova'yla olan ilişkileri özel-
likle kültür, sanat ve diğer alanlardaki
karşılıklı faaliyetlerimizi arttırarak ara-
daki dostluğu ve kardeşliği daha fazla
geliştireceğiz." dedi. Kosova'nın bağım-
sızlık mücadelesi verdiği günlerin hala
hafızalarda olduğunu ve Türkiye'nin
buna bütün gücüyle destek verdiğine
dikkati çeken Kurtulmuş, şunları kay-
detti: "Türkiye halkı o bağımsızlık mü-

cadelesine
bütün gü-
cümüzle
destek ver-
dik. Kosova bağımsızlığını kazandığı
zaman da çocuklar gibi sevindik, büyük
bir sevinç yaşadık ve hemen ardından
Türkiye olarak Kosova'yı ilk tanıyan
ülke olduk. Bu anlamda Kosova, Türki-
ye'nin sürekli kalbinde, zihninde yer
alan önemli bir ülkedir. İnşallah bu an-
laşma vesilesiyle diğer alanlar da bunu
takip eder ve aramızdaki dostluk ilişki-
mizi daha da kuvvetlendirmiş oluruz."
Bakan Gashi de konuşmasında, hem
gerçekleştirilen işbirliği anlaşması hem
de Türkiye'nin tüm alanlardaki destek-

leri için teşekkürlerini iletti.
Kosova ile Türkiye arasında geçmişten
bu yana uzanan yakın ilişkilerin bulun-
duğuna işaret eden Gashi, "Bugünün
önemi daha büyüktür. Çünkü ilişkimizi
bugün resmileştiriyoruz. Bu anlaşma
sayesinde iki ülke arasındaki bütün yol-
ların daha da açık olacağını düşünüyo-
rum. Tiyatro, galeriler, resim sergileri
gibi her alanda ilişkilerimiz zaten kuv-
vetliydi, anlaşma sayesinde daha da
kuvvetlendirilmiş oldu." değerlendir-
mesinde bulundu.

Türkiye ile Kosova arasında 
kültürel i� birli�i
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Ahmet GÖKSAN

ÇERÇEVEL� 
�LKELER

“�u kadar�n� kesin olarak söyleyebiliriz ki
Türk taraf� bir kere daha Makarios’un tuza��na
dü�meyecektir. Kötü niyet ve yapmak istedik-
lerine vak�f olanlar, bugüne kadar çektiklerine
yenilerini eklemek niyetinde de�ildir. �� ba-
��nda kald��� sürece Makarios’un hiçbir anla�-
maya yana�mayaca�� kesinlikle ortaya ç�km��
bulunmaktad�r. Bu yönden Birle�mi� Milletler
ve de ara bulmaya çal��an devletlerin bir ba�ar�
sa�lamas� beklenemez.” 1976

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Bir y�l� daha geride b�rakmak için say�l�
günlerin kald��� bir dönemdeyiz. Geçti-
�imiz günlerde Filelefteros gazetesinde

yer alan bir haber bize göre ilginçlikler içeri-
yordu. Geriye dönüp bakt���m�zda �ngilte-
re’nin eski sömürgelerinde ya�ayanlar�n �ngiliz
yurtta�� olmak gibi dü�lerinin oldu�u hemen
herkes taraf�ndan biliniyor. Sömürge e�itimi
ve kültürünü alanlar�n bu isteklerini do�al kar-
��lamak gerekiyor. �imdilerde ise i�leyen bu
çark�n tersine döndü�ünü ad� geçen gazete du-
yuruyor. �ngiltere’nin AB’den ç�kacak olmas�-
n�n Ada’da ya�ayan �ngilizleri de rahats�z
etti�i anla��l�yor. Bugüne de�in AB’nin nimet-
lerinden yararlanan ad� geçen ülkenin yurtta�-
lar�n�n �u s�ralarda ‘K�br�s Cumhuriyeti’
yurtta�� olabilmek için zemin aray���nda olduk-
lar� haber veriliyor. K�br�s Cumhuriyeti yurt-
ta�� olmalar� halinde AB’nin nimetlerinden
yararlanmaya devam edeceklerdir. Ki�isel ç�-
karlar�n ülkelerin ç�karlar�n�n önüne geçti�inin
tipik bir örne�ini ya�ayaca��z. Ad� geçen gaze-
tenin haberinde, Nüfus Dairesi’nin verilerine
göre 208 binden fazla yabanc� uyruklunun
Ada’da bulundu�unu yaz�yor. Bu say�n�n 61
bininin üçüncü ülke 147 bininin ise AB yurt-
ta�lar� oldu�u belirtiliyor. Görünen o ki mendil
büyüklü�ündeki ülkenin daha öncede belirtil-
di�i gibi para kar��l��� yurtta�l�k da��tt��� da
unutulmam��t�r. �yi yere dükkan açarak ekono-
milerini de düzelttiklerini kaydetmek istiyoruz. 
Ada’da çözüme ula�ma konusunda Crans
Montana’da ba�ar�s�zl�k ya�anmas�na kar��n
BM ipin ucunu b�rakmama kararl�l���n� sürdü-
rüyor. Ba�ar�s�zl���n nedenlerinin aç�klanma-
mas�na kar��n yeni aray��lar�n önümüzdeki
y�lda da devam edilece�i haber veriliyor. Kar��
taraf�n ba�ar�s�zl�ktaki sorumlulu�u tam olarak
ortal��a konulmad��� sürece çözüm belirsizli�e
do�ru itilmektedir. Bu güne de�in ya�anlar
bunun göstergesidir. 

YEN� YOL HAR�TASI

Bu gerçeklerin aç�klanmamas� kar�� taraf�n
elini güçlendirmese bile yeni bir yol haritas�n�n
daha sa�l�ks�z belirlenmesine neden olacakt�r.
Bir ba�ka s�k�nt� ise olaylar�n tan�klar�n�n ger-
çekleri dillendirmekten çekinme nedenleridir.
Burada bir gerçe�i daha payla�mak gerekti�ine
inan�yoruz. 1963 Aral�k ay�nda Rumlar�n sald�-
r�lar� sonras�nda ya�ananlar 1964 y�l�nda tarihe
Ortega Raporu olarak yaz�lan belgede net ola-
rak kaydedilmektedir. Bu belgede öngörülen
önerilerin uygulanmamas� içinden geçmekte
oldu�umuz durumun yarat�lmas�n�n nedeni
oluyor. Kar�� taraf uzla�maz tutumunu devam
ettirmeye kararl� görünüyor. Bunda kimsenin
ku�kusunun olmad��� biliniyor. K�br�s Türkleri-
nin sürekli olarak çözüm yanl�s� olmalar�n�n da
kar�� tarafça bir de�erinin olmad��� ortal�klar-
dad�r. Buna kar��n kar�� taraf�n yeni bir K�br�s
Konferans� düzenlenmesi konusunda iyi bir ha-
z�rl�k yapma çal��mas� içinde oldu�u belirtili-
yor. Yunanistan’la ortak hareket edenlere “Biz
K�br�s’ta kal�c�y�z. Kal�c� olurken de Sizin bo-
yunduru�unuzun alt�na hiçbir zaman girmeye-
ce�iz. Sizler kendi güvenli�inizi öne ç�kar�rken
K�br�s Türklerinin güvenli�i konusunda ad�m
atmamaya devam etti�iniz sürece anla�man�n
olmayaca��n� bilmenizi istiyoruz. Ayn� güven-
ceyi bizlerde istiyoruz” demenin zaman�n�n
art�k geldi�ini hatta geçmekte oldu�unu da
kaydetmek istiyoruz. Yukar�da de�indi�imiz
hususlara hiçbir K�br�s Türk’ünün kar�� ç�kma-
yaca��n�n da bilincindeyiz. Bu ilkeler çerçeve-
sinde bir araya gelece�imiz Ulusal Konsey’in
art�k kurulmas� gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk öğrencilerin Türkçe 
derslerine ilgisi azalıyor

Slovenya ve 
H�rvatistan 

aras�ndaki "S�n�r"
sorunu hortlad�

BULGAR�STAN'DA

F�L�BE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'da yaşayan Türklerin
çocuklarının Türkçe derslerine
ilgisi giderek azalıyor. www.ha-

berimbalkan.wixsite.com’un haberine
göre; Filibe'deki Paisii Hilendarski
Üniversitesi Bulgar Dili ve Türk Dili
Bölümü Öğretim Üyesi Harun Bekir,
AA muhabirine yaptığı açıklamada,
genç nüfustaki azalma ve bazı öğren-
cinin Türkçe dersi vermeyen okullara
geçmesinin söz konusu düşüşte etkili

olduğunu belirtti. Öğrenci sayısındaki
azalmanın ana nedenlerinden birinin
de veli ve öğrencilerin ana dil eğitimi
konusunda yeterince bilinçlendirilme-
mesi olduğuna işaret eden Bekir, okul-
larda verilen Türkçe dersinin
yararlarının veli ve öğrencilere anlatıl-
ması gerektiğini kaydetti. Yeni Türkçe
eğitim müfredatı için Eğitim Bakanlı-
ğı’ndan onay beklediklerini dile geti-
ren Bekir, artık sadece Türk dili değil,
aynı zamanda Türk edebiyatından ko-
nuların da işleneceğini söyledi. Eğitim

programında ana dil öğrenimi “zo-
runlu-seçmeli” ders statüsünde yer
alıyor. Buna göre öğrenciler, haftalık
ders programdaki ders sayısını ta-
mamlamak üzere ana dili veya başka
bir seçmeli dersi alabiliyor. Türkçe
seçmeli ders sınıfının oluşturulması
için en az 8 öğrencinin olması gereki-
yor. Çocuklarının Türkçe dersi alma-
sını isteyen veliler, bir sonraki yıl için
eğitim yılının sonuna kadar dilekçe ile
okul yönetimine talepte bulunuyor.
Ana dil olarak Türkçe eğitimine baş-

landığı yıllarda Türkçe dersi alan öğ-
rencilerin sayısı 70 bini aşarken günü-
müzde bu sayı 5 bine indi. Çocuk
sayısının azaldığına, köy okullarının
kapatıldığına ve köylerdeki çocukla-
rın Kırcaali ve ilçelerinde okumaya
devam ettiklerine işaret eden Ahmet,
“Öğrenciler, merkezi okullara taşımalı
olarak getiriliyor ancak okul ve ebe-
veynler arasında sağlıklı bağlantı ol-
madığı için veliler, okul idaresine
çocuklarının Türkçe okuması için za-
manında dilekçe veremiyor.” dedi.

Sakarya’da Rumeli Balkanlar çal��malar� h�zl� ba�lad�
SAKARYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Olağanüstü Genel Kurul Top-
lantısı’nı gerçekleştiren Sa-
karya Rumeli Balkan Kültür

ve Dayanışma Derneği Mehmet Şehit
Başkanlığında yaptığı ilk yönetim ku-
rulu toplantısı ile görev dağılımı da
gerçekleştirdi. Sakarya Rumeli Balkan
Kültür ve Dayanışma Derneği’nde
Mehmet Şehit’in Yönetim Kurulu
Başkanlığı’nda görev dağılımı da ya-
pıldı. Ethem Feratoğlu’nun Yönetim
Kurulu Başkan Vekili olarak görev-
lendirildiği yönetimde Teşkilatlandır-
madan Sorumlu Başkan Yardımcısı
Faik Kanca Sosyal ve Kültürel İşler
Başkan Yardımcısı İbrahim Koşutan
Sosyal ve Kültürel İşler Sorumlusu
Emre Hız Eğitimden Sorumlu Başkan
Yardımcısı Gürsu Erinç Halkla İlişki-

lerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Av.
Ertan Babaoğlu Basından Sorumlu
Başkan Yardımcısı Av. Hasan Balaban
Basın Sorumlusu Aytaç Demirci Arge
ve Dış İlişkilerden Sorumlu Başkan

Yardımcısı İsmail Küçük Sebahattin
Ergün Kadın Kollarından Sorumlu
Başkan Yardımcısı Eczacı Sena Koşu-
tan Gençlik Kollarından Sorumlu Baş-
kan Yardımcısı Av. Mustafa Serdar

Albaş Genel Sekreter Ernur Toç Mali
Sekreter Sedat Yazıcıgil Kadın Kolları
Başkanı Sema Balaban Gençlik Kolları
Başkanı Ali Kanca Yönetim Kurulu
Üyesi Abbas Kaludra Hüseyin Yaşar
Musa Şengöz Murat Aykut Muzaffer
Çetinkaya Serkan Doğan Suat Demir
Mehmet Yalçın Seyfullah Özçola-
koğlu ve Vedat Selamet oldu. Sakar-
ya’da ilk olarak üyelerini tek çatı
altında toplayarak birlik ve beraberlik
içerisinde örf adet ve geleneklerine
bağlı kalarak hareket etmek için kolla-
rını sıvadıklarını ifade eden Sakarya
Rumeli Balkan Kültür ve Dayanışma
Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
Mehmet Şehit Rumeli ve Balkan hem-
şerileri dışında Sakarya’da yaşayan
tüm kültürlere sahip diğer hemşeri
dernekleriyle birlikte de Sakarya’da
birlik ve beraberliği sağlamak için
yola çıktıklarını söyledi.

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk'ta muhalefetin,
geçici başsavcının bu göreve
kalıcı olarak seçilmesini pro-

testo etmek için başkent Tiran'da
düzenlediği gösteride polis ve gös-
tericiler arasında arbede yaşandı.
Mecliste yapılan oturumda aralık
başında görev süresi sona eren Baş-
savcı Adriatik Llalla'nın yerine Arta
Marku seçildi. 140 sandalyeli mec-
liste 60 milletvekili Marku için oy
kullanırken 2 milletvekili "hayır"
oyu verdi. 2 milletvekilinin çekim-
ser kaldığı oylamanın ardından
Marku, milletvekilleri önünde
yemin etti. www.dunyabulteni.net’e
göre; Arnavutluk Demokratik Par-
tisi (PD) önderliğindeki muhalefet
milletvekilleri, geçici başsavcının se-
çilmesinin anayasaya aykırı olduğu
ileri sürerek oturumun devam ettiği
sırada salona sis bombası attı. Mec-

lis binası önünde düzenlenen göste-
ride ise göstericilerin polis kordo-
nunu aşmaya çalıştığı sırada çıkan
arbedede bazı polisler ile gösterici-
ler yaralandı. Güvenlik güçleri,

meclis binası önünde geniş güvenli
önlemleri aldı.
Geçici Başsavcı Marku, Yüksek Baş-
savcılık Kurulu’nun kurulmasına
kadar görevine devam edecek.

Arnavutluk'ta muhalefetten 
BA�SAVCI PROTESTOSU
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Mehmed Râg�f, daha sonra Mehmet Âkif Ersoy, Türk �air, vete-
riner hekim, ö�retmen, vaiz, haf�z, Kur'an mütercimi ve siya-

setçi. Balkan göçmeni M. Akif ERSOY vefat�n�n 80. y�l�nda
dürüstlü�ü, ilkeli ve tutarl� duru�uyla hep an�ld� ve an�lacak…

Milli
Şai-
rimi

z Mehmet
Akif Ersoy’u
İstiklal
Marşı’mızın
kabulünün
96. yılını kut-

layacağımız şu zamanlarda biraz
daha tanıyalım isterseniz… Ba-
bası Tahir Bey, bugün Kosova
topraklarında bulunan Şuşisa kö-
yünde bir Arnavut ailenin ço-
cuğu olarak dünyaya gelmiş.
Tahir Bey’in babası onu ilim sa-
hibi bir imam olması için İstan-
bul’a göndermiş. Bir daha geri
dönmeyen Tahir Bey’in tek oğlu
Mehmet Akif İstanbul’da 20 Ara-
lık 1873’te dünyaya gelmiş.

Mehmed Râgıf, daha sonra Meh-
met Âkif Ersoy, Türk şair, veteri-
ner hekim, öğretmen, vaiz, hafız,
Kur'an mütercimi ve siyasetçi.
Balkan göçmeni M. Akif ERSOY
vefatının 80. yılında dürüstlüğü,
ilkeli ve tutarlı duruşuyla hep
anıldı ve anılacak… Kibirden, su-
nilikten hoşlanmayan M.Akif,
vatan mücadelesinde çok önemli
görevler almıştı. İhtiyaç içinde ol-
masına rağmen kendisine teklif
edilen paraları da geri çevirmişti.
Hayatı boyunca fakirlik çekmiş,
çok sade yaşamış, buna rağmen
kanaatkâr olmuştur. Dücane
Cündioğlu ‘Akif’e Dair’ isimli ki-
tabında Kur’an tercümesi için
Atatürk tarafından teklif edilen
10bin lirayı, şairin “Bu fakir
adama 4 bin lira bile çok fazla”
diyerek nasıl reddettiğini anlatı-
yor. İdealist şair, ülkenin sıkıntıla-
rının sebebini cehalete bağlar. Bu
eksikliği gidermek için nasihatçi
heyete katılarak Anadolu’nun
yolunu tutar. Bu yolculuğa çıkar-
ken Akif’in cebinde sadece 36
kuruş vardır. İnsan başkasından
çok şey öğrenir. Fakat dehanın
beşiği yalnızlıktır. Bu yalnızlıkla-
rın en fecisi kalabalıklar arasında
olanıdır.

Bence Cumhuriyet’ten buyana en
yaygın kitap “Safahat”dır. Bu
onun milletimizin şairi olduğunu
gösterir. Bir sanatkârı halk iki se-
bepten benimser; biri anlaşılır bir
lisanla yazması diğeri ise milleti-
nin dertlerini özlemlerini dile ge-

tirmesidir. Yani sevilmesi ve et-
kisi yaşantısıyla doğru orantılıdır.
Bir insanın büyük olmasının en
önemli özelliği inançlarına sarsıl-
maz bir şekilde bağlanmasıdır.
Lekesiz bir hayatı olan M. Akif’in
fikirlerinde gelişme görmek
mümkündür; fakat sapma kesin-
likle söz konusu değildir. Zaten
bunun için en büyük şiirinin ha-
yatı olduğu söylenmiştir. Kuvvet-
lilerin tavrına göre hayatını
belirlemez, toplumun dalkavuk-
luğunu kesinlikle yapmaz, devir-
lere göre değişmez, ortama
uymaz ortamı kendine uydur-
maya çalışır, mücadele eder. Şu
dizeler onun ahlakının derecesini
göstermez mi?!:

“Dedem Osmanlı’nın yıkılışını,
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’nı,
İstiklal Marşı’nın yazılış hikâye-
sini hep anlatırdı. O döneme ait
birçok şeyi kitaplardan değil de-
demden öğrendim. Mehmet Akif
öldüğünde ben 6-7 yaşlarınday-
dım. Evimizde iki ay boyunca ta-
ziye bitmedi. Onu hatırlıyorum.
Önemli bir kişi olduğunu biliyor-
duk ama onu akrabamız olduğu
için seviyorduk. Mehmet Akif ba-
bamı İstanbul’a götürmek için üç
defa Şuşisa’ya gelmiş. Dedem
“Bizim aileden bir Tahir gitti bir
daha dönmedi. Tahir’ler,
M.Akif’ler birazda topraklarında,

yurtlarında kalsın.” diyerek izin
vermemiş babama. Kısmet işte!”
diyor Milli Şairimiz Kosovalı
Mehmet Akif Ersoy ‘un yeğeni
Adem Bulay. Velhasıl M. Akif’ten
çileli geçen şu kısacık anekdotları
aktarırken aklıma bizlerinse tek-
nolojinin geliştikçe, geçmişimize
uzaklaşmanın, ilişkilerin, dost-
lukların, sevgilerin sığlaştığını
görmenin ürkütücülüğü sardı
beni. Bir dosta mektup yazmanın
o müthiş hazzını, mailler neden
vermez? Karşılıklı bilye(misket)
oynamanın, çelik-çomak oyna-
manın, saklambaç oynamanın,
birdirbir oynamanın tadını bir
playstation oyunu veya bir bilgi-
sayarda strateji oyunu sizce ne
kadar veriyor? Ailece beraber
güle oynaya bir sabah kahvaltısı
veya bir akşam yemeğinin lezze-
tini fast food da bulabiliyor mu-
sunuz? Gittikçe bencilleşiyor

muyuz ne? Tüm suç teknolojinin
getirdiği kolaylıkta mı?, boş ver-
mişliğimizde mi?, Yetiştirilişi-
mizde mi? Yoksa Hepsi Hikaye
Geç Bunları mı demek lazım? Bu-
günlerde bir hal oldu bizlere…
Evet bugünlerde bir haller oldu
bizlere… Tanıdıklar çoğaldı,
dostlar eksildi. Çabalar arttı, mut-
luluklar azaldı. Bilgisayar ağları
kuruyoruz, bilgi otoyolları inşa
ediyoruz, kendi aramızda ileti-
şimde zorlanıyoruz. “Dünya ba-
rışı” der, silahlanırız! Daha mutlu
olmak için somurtarak çalışırız
bugünlerde. Eve çift maaşın gir-
diği, çiftlerin boşandığı… Güzel
evlerin yuva olamadığı… Kısa
seyahatlerin, kağıt mendil gibi
ilişkilerin. Yıka çık gönüllerin.
Kilo dertlerinin ve her derde
deva vitaminlerin… Vitrinlerin
dolu gönüllerin boş olduğu gün-
lerde yaşıyoruz bugünlerde.
Şimdi yaşadığımız zamanla
Mehmet Akif in hayatta göster-
diği hassasiyeti bizler neden gös-
teremiyoruz desem ne dersiniz?!

Ergun DUR
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Bilindi�i gibi
GVK’n�n
88’inci madde-

sine göre; Gelirin top-
lanmas�nda gelir
kaynaklar�n�n bir k�s-
m�ndan has�l olan zarar-
lar(80’inci maddede
yaz�l� di�er kazanç ve
iratlardan do�anlar hariç) di�er
kaynaklar�n kazanç ve iratlar�na
mahsup edilir. Bu mahsup neti-
cesinde kapat�lmayan zarar
k�sm�, müteakip y�llar�n gelirin-
den mahsup edilir. Gelir kaynak-
lar�n�n birinden olu�an zarar�n
di�er gelir kaynaklar�na olu�an
karlara mahsubu mümkündür.
Gelir Vergisi Kanunu’nun
88’inci maddesinden de anla��la-
ca�� üzere gelir kaynaklar�n�n
bir k�sm�ndan meydana gelen
zarar di�er gelir kayna��ndan
meydana gelen karla mahsup
edilmektedir. Bu çal��mam�zda
zarar mahsubunda özellik arz
eden konulara temas edece�iz.
Faaliyeti Sona Eren ya da Terk
Edilen Faaliyetlerden Do�an Za-
rarlar�n Mahsubu: Faaliyeti sona
eren ticari i�letmelerin son bul-
du�u y�la ili�kin zararlar�n o y�la
ait di�er gelir kaynaklar�ndan
elde edilen kazanç ve iratlar�na
mahsubu mümkün de�ildir.
Çünkü ticari faaliyetlerin terk
edilmesi veya sonland�r�lmas� ile
ticari faaliyet sona ermi�tir.  Or-
ganizasyonda devaml�l�k kalma-
m��t�r. Kar (zarar) ticari faaliyete
tahsis edilen dönem ba�� öz ser-
maye ile dönem sonu öz ser-
maye aras�ndaki fark oldu�una
göre, faaliyetin terki ile birlikte
art�k bir zarardan de�il serma-
yede vuku bulan bir azalmadan
bahsedilir. Ba�ka ifadeyle zarar
faaliyetin terki ile birlikte serma-
yede meydana gelen azalmaya
dönü�mü�tür(1).
Çal�nan Mallar Nedeniyle Olu-
�an Zararlar�n Mahsubu: Vergi
kanunlar�nda, çal�nan mal bedel-
lerinin zarar olarak yaz�laca��na
dair herhangi bir hüküm yer al-
mamaktad�r. Buna kar��l�k Vergi
Usul Hukuku’nun 278’inci mad-
desinde, k�ymeti dü�en mallar�n
maliyet bedeli yerine emsal be-
deli ile de�erlendirece�i, ayn�
kanunun 317’inci maddesinde
ise, tabii afet yüzünden kayba
u�rayan amortismana tabi ikti-
sadi k�ymetlerin fevkalade
amortisman uygulamak suretiyle
yok edilece�i
aç�klanm��t�r(2).Buna göre çal�-
nan malzemelerle ilgili bedelinin
veya nakit para tutar�n�n vergi
matrah�n�n tespitinde gider ola-
rak indirmesi mümkün de�il-
dir(3).
Ölüm Halinde Zarar Mahsubu:
Ölüm, i�i terk olarak kabul edil-
mektedir. 213 say�l� VUK
madde164 hükmüne göre ölüm
i�i terk say�lm��t�r. Ölen ki�inin
varisleri taraf�ndan miras�n
kabul edilmesi halinde ölen ki�i-
nin vergiye tabi gelirinin hesap-
lanmas� s�ras�nda gelir
kaynaklar�n�n bir k�sm�ndan
has�l olan zararlar� ( di�er ka-
zanç ve iratlardan hariç) di�er
gelir kaynaklar�ndan olu�an kar-
lar�n�n mahsup edilebilecektir.
Kanunen Kabul Edilmeyen Gi-
derlerden Kaynaklanan Zararla-
r�n Mahsubu:  Ticari bilanço
kar�, TDMS dikkate al�narak he-
saplanmaktad�r. Buna göre Ma-
liye bakanl���nca yay�nlanan 1
seri No.lu MSUGT’n�n V.bölü-
münde belirtildi�i gibi tespit edi-
lecektir. Bu durumda ticari
zarara kanunen kabul edilmeyen
bu tür giderler eklendikten sonra
olu�an mali zarar mahsup edile-
cek zarar olarak dikkate al�nmas�
gerekmektedir.
Kazanc�n Yetersiz Oldu�u Du-
rumlarda Ödenmi� Sigorta Prim-
lerinin Durumu: GVK’n�n 40.
Maddesine göre sigorta primleri-
nin safi kazanc�n tespitinde indi-
rilece�i hüküm alt�na al�nm��t�r.
Konuyla ilgili ayr�nt�l� aç�klama-
lar 110 s�ra No.lu GVGT’inde
ayr�nt�l� aç�klamalar yap�lm��t�r.
Buna göre Ba�-Kur primleri, sa-
dece indirimi kabul edilen gelir
üzerinden indirilebilecektir. Ka-

zanc�n yetersiz olmas� nedeniyle
indirilemeyen tutarlar�n ne di�er
gelir unsurlar�ndan indirimi, ne
de ertesi y�llara devri söz konu-
sudur. Nitekim y�ll�k gelir ver-
gisi beyannamesi ve eklerinin
dizayn� da bu çerçevede yap�l-
m��t�r.
Kollektif ve Komandit �irket-
lerde Zararlar�n Mahsubu:
GVK’n�n 37. Madde hükmünde
kollektif ortakl�klarda ortaklar�n,
adi ve eshaml� komandit ortak-
l�klarda komandite ortaklar�n or-
takl�k kar�ndan ald�klar� paylar�n
ki�isel ticari kazanç hükmünde
oldu�u, ayn� kanunun 66’�nc�
maddesinde serbest meslek faa-
liyetinde bulunan kollektif ortak-
l�klarda ortaklar�n, adi komandit
ortakl�klarda ise komandite or-
taklar�n serbest meslek erbab�
say�laca��, 75’inci maddesinde
ise adi ve eshaml� komandit �ir-
ketlerde komanditer ortaklar�n
kar paylar�n�n menkul sermaye
irad� say�laca�� belirtilmi�tir. Bu
durumda, kollektif �irket ortak-
lar� ile adi komandit �irketlerde
komandite ortaklar kendi hisse-
lerine dü�en zararlar� faaliyet tü-
rüne göre ticari ya da serbest
meslek faaliyeti kapsam�nda
olu�an zararlar olarak de�erlen-
direcek olup olu�an bu zararlar�n
GVK’n�n 88’inci maddesine
göre di�er gelir kaynaklar�ndan
olu�acak karlar�na mahsup ede-
bileceklerdir. Ancak adi koman-
dit ortakl�klarda komanditer
orta��n pay�na isabet eden zarar
ise di�er gelir unsurlar�ndan
mahsup edilemez. Çünkü ko-
manditer orta��n elde etmi� ol-
du�u gelir, GVK’n�n 75’inci
maddesine göre menkul sermaye
irad� olup olu�an bu zarar serma-
yede vukua gelen azalmad�r ve
GVK’n�n 88’inci maddesine
göre di�er gelir kaynaklar�ndan
olu�an karlar�na mahsup edile-
meyecektir.
Kollektif ve Komandit �irketle-
rin Tasfiye Dönemlerinde
Do�an Zararlar�n Mahsubu: ��-
letmenin faaliyet süresi sahiple-
rinin ya�am süreleri ile s�n�rl�
de�ildir.  Kollektif ve komandit
�irketlerde bu amaçla kurulmak-
tad�rlar. Ancak i�letmeler faali-
yetlerinin kötüye girmesi veya
ba�ka sebeplerden dolay� tasfi-
yeye girebilmektedirler. Tasfi-
yeye giren bu i�letmelerin
tasfiyenin sonuçlanmas� ile bir-
likte art�k ticari organizasyonu
son bulmaktad�r. Tasfiyenin za-
rarla kapanmas� durumunda olu-
�an zarar, normal faaliyetten
kaynaklanan zarar olarak de�er-
lendirmek mümkün de�ildir.
Art�k olu�an bu zarar sermayede
vukua gelen azalmad�r ve
GVK’n�n 88’inci maddesine
göre di�er gelir kaynaklar�ndan
olu�an karlara mahsup edileme-
yecektir.
6736 say�l� Yasa gere�ince Mat-
rah Art�r�m� yapanlar�n zarar
mahsubu: Bilindi�i gibi, 6736
say�l� Yasan�n 5. Mad hükmü
gere�ince Gelir veya kurunlar
vergisi yönünden matrah art�r�m�
yapanlar aç�s�ndan zarar mah-
subu ilgili miktar�n yaln�zca
%50’si kadar yap�lmaktad�r. Ge-
riye kalan %50’si zarar mahsu-
buna konu edilemez. 

(1) Ankara Vergi Dairesi Ba�-
kanl��� Özelgesi, 17/04/2014
tarih ve 417 say�l�
(2) Antalya Vergi Dairesi Ba�-
kanl��� Özelgesi, 10701/2011
tarih ve 99-4 say�l�
(3)Uslu Tuncay, “Gelir Vergisi
Matrah�n�n Tespitinde Zarar
Mahsubu Uygulamas� ve Özel-
lik Arz Eden Hususlar” Lebib
Yalk�n Mevzuat Dergisi Mart
2016 Say� 147, S: 63-72 

Nazlı Gaye ALPASLAN

GEL�R 
VERG�S�NDE

ZARAR 
MAHSUBU

Müthi� �air.. istiklal �airi…
MEHMET AK�F ERSOY..
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Nejla GÜLAY

Her defas�nda ipleri birbirine dolay�p
elimde tutamad���m bir uçurtma misa-
liydi mutluluk ya ben beceriksizdim ,

yada rüzgar çok ac�mas�zd�.Tam bu defa yaka-
lad�m dedi�im anda uçup gidiyordu avuçlar�-
m�n içinden.Sanki suya dü�mü� damla misa-
liydi mutluluk ara ki bulas�n..! Küçük mutlu-
luklar istiyorum, o kadar küçük olsun ki, iste-
mesin kimse benden onu, çalmas�nlar bana ait
olsun. Mutlulu�u tarif et deseler nas�l edersi-
niz.? Kimine g öre iyi ya�amakt�r mutluluk,
kimine göre de ya�am� iyi bitirmektir mutlulu-
�un ad�. Bana göre ise var�lacak yer de�il, yol-
culu�un ta kendisidir. Hayat bir  ayna gibidir
asl�nda gülümserseniz oda size gülümser ne
verirseniz onu al�rs�n�z bu hayatta. Mutlulu�u
üretmeden tüketmeye hiç birimizin hakk� yok.
Para kazanmadan harcamaya nas�l hakk�m�z
yoksa mutlulu�u da üretmeden tüketmeye
hakk�m�z yok. Elbette s�k�nt�lar�m�z olacak,
zahmetler çekece�iz gölgesiz mutluluk
olmaz..! Bak güne�te bile leke var..!

GELEL�M BANA

Ba�kalar�n�n mutlulu�undan mutlu olabilen
insan; en mutlu insand�r asl�nda. Gelelim
bana... Benim mutlulu�um �unlardan geliyor..
Sahip oldu�um �eyler için bolca �ükredip
seviniyor, olamad�klar�m�n üzerinde durmuyo-
rum bile. EGO ma de�il Öz ' üme bak�yorum.
Kimseden bir �ey beklemiyorum.
Olmad���nda vard�r bir hikmeti diyorum.
Art�k kendimi, duygular�m�, kimseye anlatma-
ya çal��m�yorum çünkü biliyorum ki herkeste
anlad��� kadar�m. Duam belli.. Duyan belli.
Gerisi taktiri ilahi diyorum.. Sonuçta kalem
onun, ka��t onun, hüküm onun... Evet, mutlu-
yum çünkü sa�l�kl�y�m, mutluyum çünkü
kusurlar�m� biliyorum, mutluyum çünkü anne-
yim, mutluyum çünkü ya�amama de�ecek
�eylerim var vazgeçmek istemediklerim, vaz-
geçemediklerim. Eee daha ne olsun. Mutlu
olabilmem için ne kadar çok nedenim var.
Bence kendinizi mutsuz hissetti�inizde sahip
oldu�unuz �eyleri dü�ünün, ne kadar çok
nedeninizin oldu�unu hat�rlay�n. �nan�n sahip
olduklar�n�z�n fark�na varacaks�n�z.
Size küçük bir s�r vereyim mi ? Mutlulukta
esas kural kendinizi sevmekten geçiyor. Sonra
insanlar� sevin. Geçen her bir dakikan�n k�y-
metini bilin. Do�rusuyla yanl���yla bu hayat
bizim diyerek ya�am mücadelesine devam
edin. Unutmay�n  tercih sizin mutluluk sizin
elinizde sadece bakt���n�z yeri de�i�tirin.
MUTLULUK UMUDUNUZ OLSUN SER-
VET�N�ZDE SEVG�N�Z..
Sevgiyle kal�n.

MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Manisalı tarihçi yazar İlber Şiyak
Şehzadeler Belediyesi’nin
düzenlediği söyleşi progra-

mında ‘Rumeli’de Evlad-ı Fatihan ve
Göç Gerçeği’ konusunu anlattı.
Özellikle öğrencilerin yoğun ilgi göster-
diği tarihi söyleşide konuşan Şiyak,
Rumeli ve Balkanlar’daki Türklerin
tarihteki yeri ve yaşamış oldukları göç
olaylarını anlattı. Şehzadeler Belediyesi
Tarih Söyleşileri programları çerçeve-
sinde düzenlenen programda Manisalı
tarihçi yazar İlber Şiyak, ‘Rumeli’de
Evlad-ı Fatihan ve Göç Gerçeği’ konu-
sunu ele aldı. Tarihi Bedesten Nikah
Salonunda düzenlenen söyleşi progra-
mına Şehzadeler Belediye Başkan
Yardımcısı İsmail Önal ve çok sayıda
lise öğrencisi katıldı.
www.milliyet.com.tr sitesine göre; söy-
leşi programında tarihçi yazar İlber
Şiyak, Rumeli’de yaşayan Türkler ve bu
Türklerin tarihte yaşamış oldukları
zorunlu göç konularını anlattı.
Öğrencilerin büyük ilgi ile izlediği söy-
leşi programının ardından Şehzadeler
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail
Önal, Tarihçi Yazar İlber Şiyak’a çiçek
takdim etti.

Gazeteci Yazar
�iyak, �ehzadeler
Belediyesi’nde
Rumeli'yi anlatt�

NED�R 
ARADI�IN? 

MUTLULUK MU?

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İlkadım'da Balkan rüzgârı

Gagauzlu Belediye 
Ba�kanları �zmit'i gezdi
�ZM�T
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmit Belediyesi, Kardeş Şehirler
Buluşması kapsamında Moldova
Gagauz Özerk Cumhuriyeti bele-

diye başkanlarını ağırladı. İzmit
Belediyesinin vizyon projelerinden
olan Tarih Koridoru, Kadın Sosyal
Yaşam Merkezi, Deprem Anma ve
Farkındalık Müzesi, inşaatı devam
eden Sanal Gerçeklik Küresi ve
Gölkay'ı gezen heyet son olarak
Down Kafe'de özel çocuklarla bir
araya geldi. İzmit Belediyesi'nin pro-
jelerini hayranlıkla inceleyen konuk
belediye başkanları İzmit'i çok beğen-
diklerini dile getirdiler. www.haber-
ler.com sitesine göre; belediye başkan-

ları program sonunda Cephanelik
Mesire Alanı'nda Başkan Doğan ile

bir araya geldi. Konya Selçuklu
Belediyesi gibi İzmit'in Türkiye'deki

kardeş belediyelerinin ve Kosova,
Makedonya'dan gelen konukların da
yer aldığı buluşmada birlik ve bera-
berlik mesajları verildi. Kardeş ülke
ve şehirleri İzmit'te ağırlamanın mut-
luluğu içerisinde olduklarını belirten
Belediye Başkanı Doğan, "Bizim atala-
rımız yüzyıllar boyunca yönettikleri
coğrafyalar da insanların özgürlükle-
rine, dillerine, dinlerine, insan hakla-
rına son derece saygılı olmuşlardır.
Bugün maalesef dünya üzerinde ege-
men olan Avrupa, Amerika gibi söz
sahibi ülkeler ne yazık ki aynı yakla-
şımı göstermiyorlar. Bunu biz
Gagavuz kardeşlerimizin özerklik
mücadelesinde, Kosova, Makedonya
bölgesindeki mücadelelerde de açık
bir şekilde görüyoruz. Bosna zaten
yüreğimizi yakan bir acıdır" dedi.

MAN�SA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Manisa
Büyükşehir
Belediyesi,

Bulgaristan'ın Kırcaali
iline bağlı Cebel beledi-
yesinde her 19 Mayıs
tarihinde düzenlenen
kutlama programına katı-
lım sağlayan Manisa
Bulgaristan Göçmenleri
Derneği'ne ulaşım deste-
ğinde bulundu. Manisa
Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreteri Aytaç
Yalçınkaya'yı makamında
ziyaret eden Manisa
Bulgaristan Göçmenleri
Derneği Başkanı Mustafa
Kader de, kendilerine
sağlanan destek nedeniy-
le memnuniyetini payla-
şarak Büyükşehir
Belediye Başkanı Cengiz
Ergün'e teşekkür etti.
Ziyarette Manisa
Büyükşehir Belediyesi
Genel Sekreter Yardımcısı
Mustafa Genç de hazır

bulundu. Ziyarette söz
alan Kader, Büyükşehir
Belediyesi tarafından
kendilerine sağlanan des-
tek nedeniyle memnuni-
yetini paylaşarak,
"Geçtiğimiz yıl katılım
sağladığımız 19 Mayıs
Cebel Günü'nde derneği-
mize sağladığı otobüs
desteği nedeniyle Manisa
Büyükşehir Belediye
Başkanı Cengiz Ergün'e

teşekkür ediyorum" ifa-
delerinde bulundu.
www.haberler.com’a
göre: Manisa'da farklı
kültürlere sahip dernek-
lerin her zaman yanların-
da olduklarını belirten
Manisa Büyükşehir
Belediyesi Genel
Sekreteri Aytaç
Yalçınkaya, ziyaretten
duyduğu memnuniyeti
paylaştı. 

Bulgaristan göçmenlerinden 
Manisa Büyük�ehir’e te�ekkür
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Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) geleneksel yıl sonu üye dernek ziya-
retleri kapsamında  Troisdorf Batı Trakya Türkleri Dayanı�ma ve Yardımla�ma Der-

ne�i, ardında da Bonn ve Çevresi Batı Trakya Türkleri Derne�i’ni ziyaret etti

ABTTF geleneksel yıl sonu üye
dernek ziyaretlerine başladı
BONN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Prof.Dr. Ata ATUN

Gerçekte tarih, özellikle de do�ru
siyasi tarih, birçok konuyu aç�kl�-
yor merakl�s�na. ABD’nin Türki-

ye’ye nas�l ve ne zaman girdi�ini, nas�l
Türkiye’yi kimseye hissettirmeden ve dö-
nemin hükümet yetkililerine çakt�rmadan
y�llarca yönetti�ini ve günümüzde ya�a-
d�klar�m�z�n nedenlerini gözler önüne se-
riyor dikkatli bir okuyu�la bu Siyasi
Tarih. ABD Türkiye’ye mali olarak en
zay�f oldu�u bir dönemde ad�m� atm��.
1947 y�l�nda ABD Ba�kan� Harry Tru-
man’�n Kongre’de yapt��� konu�mas� ile
ilan etti�i “Truman Doktrini” çerçevesin-
deki Marshall yard�m� ile s�n�rlar�m�zdan
elini kolunu sallaya sallaya girmi�, önüne
üstelik bir de k�rm�z� hal� serilerek.
SSCB’nin (Sovyet Sosyalist Cumhuriyet-
ler Birli�i) yay�lma politikalar�ndan
büyük endi�e duyan ABD, �kinci Dünya
sava��ndan sonra Do�u Avrupa’y� Sov-
yetlere kapt�r�nca, Akdeniz’i Sovyetler-
den uzak tutmak için Yunanistan’a ve
Türkiye’ye özel bir ilgi gösterir. Her iki-
sini de olas� bir komünist i�galinden ko-
rumak için hem Yunanistan’da (AMAG)
hem de Türkiye’de (AMAT) Amerikan
Yard�m Misyonlar� kurar. Sonra da Yu-
nanistan’da (JUSMAG) ve Türkiye’de
(JAMMAT) Ortak Askeri Yard�m
Grup’lar�n� kurar ve her iki ülkenin Aske-
rini, Jandarmas�n�, Polisini ve Gizli Serv-
islerini idaresi alt�na al�p yönetmeye
ba�lar. 1950 y�l�n�n sonunda bu kurulu�-
larda çal��mak üzere ABD’den 1200 per-
sonel Türkiye’ye gelir. 1952 y�l�nda
Yunanistan ve Türkiye NATO’ya kabul
edildikten sonra 1952 y�l�nda Türkiye’de
Seferberlik Tetkik Kurulu (STK) kuruldu
ve bu kurul ad�n� 1965 y�l�nda Özel Harp
Dairesi’ne (ÖHD) de�i�tirdi. CIA taraf�n-
dan finanse edilen STK-ÖHD do�rudan
JAMMAT’a ba�l�yd� ve ana merkezi
JAMMAT binas� içindeydi. ��in ilginç
yan� Türkiye Hükümetlerinin bu geli�me-
lerden ve kurulan örgütlerden, daireler-
den haberleri olmad�. 

KUNUR� 
MUHAREBES�

Kore sava��nda yer alan “Kunuri Muha-
rebesi” destan�, asl�nda CIA’n�n Türk Tu-
gay�n�, ABD’nin 8. Ordusunun zayiat
vermeden çekilmesi için göz göre göre
ate�e atmas�ndan ba�ka bir strateji de-
�ildi. Etraf� sar�lm�� ve yok edilmekten
ba�ka bir seçene�i olamayan ABD’nin 8.
Ordusu Türk Tugay� sayesinde geri çeki-
lirken Tugay�m�z 741 �ehit, 2 bin 68 ya-
ral� ve 705 kay�p ve esir verdi maalesef.
CIA Türk ordusunu tepe tepe kulland�
Kore’de. CIA’in eski �eflerinden William
Colby, 1990 y�l�nda bu kurulu�lar�n varl�-
��n� dile getirince Türkiye halk� ilk kez
duydu, devlet içinde devlet oldu�unu.
Türk Hükümetleri ise ilk kez bu örgütle-
rin varl���n� 1974 y�l�nda ö�rendiler. Dö-
nemin Genel Kurmay Ba�kan� Orgeneral
Semih Sancar dönemin Ba�bakan� Bülent
Ecevit’ten, Ba�bakanl���n örtülü ödene-
�inden bu örgüte bina yapmak için para
isteyince, örgütün varl��� hükümetin ba��
düzeyinde ortaya ç�kt�. 
Türkiye’de ya�anan 3 darbe, 27 May�s
1960, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 ile
15 Temmuz Kalk��mas� bu örgütler ka-
nal� ile CIA’n�n organizasyonuydu. As�r-
lar�n efsanevi Türk Ordusu Mustafa
Kemal’in ordusu olmaktan ç�km�� CIA’in
ordusu haline getirilmi�ti hiç kimselere
hissettirilmeden. ABD’nin önü o denli
aç�ld� ki, ayn� anda Orduyu, Polisi, �stih-
barat� ve Siyaseti bir el i�areti ile yönetir
hale geldi. ABD’nin ho�lanmad��� ki�i
devletteki görevinden uzakla�t�r�l�yor ve
yerine güvendi�i ki�iler konuyordu
hemen. 1964 y�l�nda �nönü’yen çirkin bir
politik dille mektup gönderen Ba�kan
Johnson, kendisine diklenmeye çal��an
�nönü’yü, Türkiye’ye gönderdi�i bir Ge-
neral’in yapt��� görü�melerle iktidardan
dü�ürmü�tü. Ba�bakanlardan Adnan
Menderes ve Süleyman Demirel, kendi
dönemlerinde Rusya ile iyi ili�kiler kur-
maya çal��t�klar� için an�nda iktidardan
dü�ürülmü�lerdi. Ecevit’te ayn� akibete
u�ram��t� ABD’ye ra�men ha�ha� eki-
mine Türkiye’nin kontrolü alt�nda devam
karar� ald��� ve K�br�s’a müdahale etti�i
için. 1974 sonras� ekonomik ve askeri
ambargo, 1980’li y�llara kadar süren iç
çat��malar, ASALA, PKK ve di�er Tür-
kiye kar��t� örgütlerin kurulmas�, Türki-
ye’de ya�ananlar� fark edip müdahale
etmeye haz�rlanan Türk Ordusunun seç-
kin subaylar�na kurulan “Ergenekon”
kumpas�, hep bu kurulu�lar�n marifeti.
FETÖ kalk��mas�, NATO skandal�, Zar-
raf olay� ve di�erleri hiç tesadüf de�il. En
ince detay�na kadar Türkiye’yi ve Türk
Hükümetini y�pratmaya ve kendi adamla-
r�n� ba�a getirmeye yönelik operasyon-
lar… Türkiye’nin art�k her tür vesayetten
kurtulmas�n�n zaman� geldi….  

ABD VE 
TÜRK�YE

AYDIN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak Derneği
22.nci kuruluş yılı geleneksel
dayanışma yemeğine Karadağ

Ankara Büyükelçisi Branko Miliç,
Türkiye Bosna Hersek Kültür Der-
nekleri Federasyon Başkanı Eşref
Temiz, Adana Dernek Başkanı
Kasım Gül, Adapazarı Dernek
Başkanı İsmet Çalışkan, Biga Der-
nek Başkanı Ergun Erkap, Çanak-
kale Dernek Başkanı Hamdi Başar
ve Türkiye’nin dört bir yanında
yaşayan yaklaşık üçyüzelli Boş-
nak katıldı. İşlerinin yoğunluğun-
dan 22.nci kuruluş gecesine
katılamayan İzmir Valisi Erol Ay-
yıldız geceye kutlama mesaj gön-
derdi. Gecede Konuşan İzmir
Bosna Sancak Dernek Başkanı Ab-
dullah Gül şunları söyledi; “Bizler
Bosna da ve Sancak Bölgesine
yaptığımız bütün yardımları siz
üyelerimizle birlikte gerçekleştir-
dik. Altı yıldır Ata topraklarımız
olan Bosna ve sancak bölgesinde
dönüşümlü olarak 600 kurban
kestik, Yeni Pazar Devlet Hastane-

si’ne beş adet diyaliz yatağı götür-
dük, Sancak/Karadağ da bir okul-
daki öğrencilere giyim ve oyuncak
yardımı yaptık, Zenitsa da hasta-
nenin çocuk üroloji bölümünün
mefruşatlarını yeniledik ve hasta
çocuklara oyuncak ve kıyafet yar-
dımında bulunduk. Bosna’da
meydana gelen sel felaketine iki

tır eşya göndererek yardımda bu-
lunduk.  Dört yıl boyunca her Ra-
mazan Ayında her gün 400 kişiye
iftar verdik.  Tabi Biz bunları tek
başımıza yapmıyoruz, Yönetimi-
miz, Kadın Kollarımız, Gençlik
Kollarımız ve siz üyelerimizle bir-
likte gerçekleştiriyoruz. Ben değil
biz yapıyoruz.”

S�NOP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dört yıldır faaliyet göstermekte
olan Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği’ne ildeki

Sivil Toplum Kuruluşlarının ziyaret-
leri devam ediyor. Sinop Türk Ocağı
Şube Başkanı Metin Oktay Fındık ve
Merkez Uzungürgen Köyü Muhtarı
Ferhat Demirol Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği Başkanı Kenan
Aral’ı dernek binasında ziyaret ettiler.
Başkan Aral dernek faaliyetleri hak-
kında Başkan Fındık ve Muhtar De-
mirol’a bilgi verdi ve ziyaretten
duyduğu memnuniyeti dile getirerek,
Sinop’taki STK’lar ile dernek olarak
her türlü işbirliğine ve yardımlaş-
maya hazır olduklarını kentin tarihi,
kültürü, turizmi, tanıtımı ve gelişmesi
için her türlü katkıyı yapmaya hazır
olduklarını belirterek bu tür ziyaretle-
rin karşılıklı sık sık yapılması gerekti-
ğini vurguladı. 

Sinoplu STK’lar 
mübadilleri ziyaret etti�zmir Bosna Sancak 

Derne�i 22. yılını kutladı

MAKEDONYA GÖÇMENLER�
“Dayan��ma Yeme�i”nde bulu�tu
AYDIN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Gültepe Makedonya Göç-
menleri Derneği 13’üncü ‘Da-
yanışma Yemeği’ Kuşadası'nda

yoğun bir katılımla gerçekleşti-
rildi. İzmir Gültepe Makedonya
Göçmenleri Derneği Başkanı Birol
Özkardeşler, geleneksel hale geti-
rilen dayanışma yemeklerine ilgi-
nin her geçen yıl büyüyerek
arttığını hatırlattı. Özkardeşler, “
Birlik ve beraberliğimiz, buluşma-
larımız; üzüntüleri azaltıp, sevinç-
leri ve mutlulukları artırıyor. Bu
etkinlikler bir araya gelmek için
vesile oluyor. Günün koşuştur-
ması, iş ve ev arasında geçen za-
mandan sıyrılıp bir araya
gelmenin tadı bir başka oluyor.
Balkan kültürünü unutmamak,
yaşatmak ve gelecek kuşaklara

aktarmak için buluşmaları sür-
dürmeye devam edeceğiz” dedi.
Geceye katılan davetliler Mustafa
Kemal Atatürk’ün çok sevdiği Ru-
meli türkülerini hep bir ağızdan

söylerken, Balkan ezgileriyle de
coştular. Dayanışma yemeğinin
geleneksel pasta töreninin ardın-
dan gece İzmir Marşı’nın okun-
masıyla sona erdi.
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DİKKAT! Bulgaristan’da
seçim usulü değişiyor

2018 yılıyla
birlikte Bul-
garistan ka-

pısını yeni
seçimler çalacak
inşallah. Bunla-
rın birincisi bele-
diye ve
muhtarlık (yerel)
seçimlerdir.
İkinci seçimin ne
zaman yapılaca-
ğını söyleyebil-
memiz için 17

Ocak 2018 günü Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) ile Hak ve Özgürlükler
Partisi’nin (DPS) meclise sunacakları
“gensoru” önergesinin onaylanmasın-
dan alınacak sonuçlar belirleyecektir.
“Gensoru” geçerse, III. Borisov hükü-
meti düşecek. Aşırı sağcı faşizan güçler
hükümetten ve devlet makamlarından
sökülecek ve memleketimiz rahat bir
nefes almak için, erken genel seçime
gidecektir. Gensorunun geçmemesini
ve III. Borisov hükümetinin faşizan üç-
lüyle birlikte iktidarda kalmasını iste-
yenler toplumda azınlık olsalar da,
meclisteki çoğunluğu hala onlar oluş-
turuyorlar. Topluca gitmelerini iste-
yenler, çıkarken iktidar kapısını
kapatmalarını ve bir daha asla geri
dönmemelerini istiyorlar. Çünkü fa-
şizm 21. yüzyılda hiçbir Avrupa ülkesi
için gelecek olamaz.

Son aylarda “Bulgar faşizmi Avrupa
faşizminden farklıdır” propagandası
yapanlara selamımız var. İkinci Dünya
Savaşında Avrupa faşizminin burnu
kırıldı, fakat Bulgar faşistleri maske ta-
karak ilk 70 yılı Bulgar totaliter komü-
nist şemsiyesinin gölgesinde geçirdiler.
2017 yılında Boyko Borisov’un GERB
partisi (sağ liberal) yerli faşistleri ikti-
dar çadırına davet etti ve birlikte hü-
kümet kurdular. Bulgaristan’da içinde
bulunduğumuz yılın 26 Mart günü
genel erken seçime gitmiş olsak da
yine “erken seçim” diyorsak,  çok
esaslı nedenleri olması gerek. Bir defa
Mart ayı seçimleri ülkemizdeki güçler
dengesini ve kamuoyunda kümelenen
bilinci doğru bir biçimde yansıtmadı.
Bunun da birçok nedenleri var ve en
başta gelen erken seçimin özgür bir or-
tamda, seçmenin beklentilerine uygun
ve serbest bir ortamda yapılamamış ol-
masıdır. Diş ülkelerde 2.5 (iki buçuk)
milyon olduğunu bildiren Sofya Mer-
kez Seçim Komisyonu büyük bir ger-
çeği ifade ederken, bu oyların ülkedeki
oylara eşit olduğuna da işaret ediyor.
Ne var ki Mart aynıda seçimde dış ül-
kelerden 500 (beş yüz) bin gelmedi.
Türkiye’deki sandık sayısının 100 adet
indirilmesi kitlesel katılımı etkiledi.

Sandık başına (seçim kanununda ismi
geçmeyen) devlet komiserleri gönde-
rilmesi son seçimlerin iptal edilmesi
için yeterli olabilirdi. Fakat memleketi-
mizde (sizin de bildiğiniz gibi)  etkin
ve adil bir yargı sistemi olmadığı gibi,
(gazetelerin de ısrarla belirttiği üzere)
bütün mahkemeler Baş Savcılığın ba-
sısı altındadır ve nefes almakta zorla-
nıyor. Oy kullanma hakkı olan ve dış
ülkelerde bulunan (yalnız Hollanda’da
80 bin Bulgaristanlı Müslüman seçme-
nimiz var, oradan gelen oy ise 10 /on/
binden azdır) soydaşlarımızın siyaset
dışı atıldığını ve memleketimizin gele-
ceği hakkında söz sahibi olamadıkla-

rını her yerde görebiliyoruz, yaşıyoruz
üzülüyoruz. Biz BULTÜRK (Bulgaris-
tan Türkleri Kültür ve Hizmet Der-
neği) olarak 6 Kasım 2016’da seçim
sisteminin değiştirilmesi için yapılan
halk oylamasına (referanduma)  aktif
bir şekilde katıldık. Bu referandum 2.5
(iki buçuk) milyon oy aldı. Olumsuz
oy verenler yok denecek kadar azdı.
Ne yazık ki, Bulgaristan Yüksek İstinaf
Mahkemesi halk oylamasını sonuçla-
rını sudan sebeplerle tanımadı ve rafa
kaldırdı. Bu zaman, BULTÜRK yöne-
timi Bulgaristan Cumhuriyeti Ankara
Büyükelçiliğine giderek, seçim yasası-
nın değiştirilmesinde ve Türkiye Cum-
huriyetinde ikamet eden ve
Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma
hakkı olan 620 bin seçmenimizin insan
ve vatandaş haklarını kullanmak iste-
diğini iletti ve şöyle bir öneri sundu:

Bu önerimize henüz bir cevap alama-
dık. Oysa örnek olarak Avrupa Birliği
üyesi olan Almanya, Avusturya ve İn-
giltere örneğini vermiştik. Bu uygula-
manın en büyük AB ülkelerinde çok
başarılı olduğunu sözlü anlatmıştık.
Ayrıca BGSAM (Bulgaristan Stratejik
Araştırma Merkezi) yayınlarında posta
ile seçime katılma olayını işledik. Söz
konusu olan Türkiye’deki Bulgaristan
seçimlerinde oy hakkı olan 620 bin
soydaşımızdır. Bulgaristan’daki parti
listelerine  (çoğulcu usul) sisteme göre
kullanıldığında 620 bin oy 31 milletve-
kilidir. Bu rakam Bulgar parlamentola-
rındaki dengeyi değiştirecek
niteliktedir. Vatandaşın oy kullanması
değişik baskı yöntemleri kullanılarak
engellendiğinde demokrasiden söz
edilemez. Ancak diktatörlüklerde oy
kullanılmaz. Hatırlanacağınız üzere
baskıcı totaliter diktatörlükte % 98
seçim başarısıyla hep aynı kişiler mec-
lis sandalsallarına oturtuluyor ve hiç
bir şey değişmiyor, yalana yalan ekle-
niyor ve çöküş çarkı dönüyordu.

2018’den başlayarak gündeme elektro-
nik seçim geliyor. BSP milletvekili, sos-
yoloji profesörü, milletvekili İvo
Hristov’un geçen ay Sofya meclis kür-
süsünden vatandaşlarımızın yüzde
48’inin okuryazar olmadığı, yüzde
70’inin okuduklarını anlamakta güç-
lendiği ve yüzde 80’inin de çaresiz
(debil) olduğunu açıkladığı sözlerini
hatırladım. İşte bu durumda bocalayan
bir ülkede elektronik seçimin ne kadar

verimli ve gerçekçi sonuç verici oldu-
ğunu söylemekte güçlük çekiyorum.
Bir de, Mart ayında seçim bürolarında
başımıza çullanan sivil polislerin “Bul-
garca biliyor musun” takıntısı gibi…
“elektronik seçim kiril alfabesiyle yapı-
lacak” takıntısı ortaya çıkarsa, Batı Av-
rupa ülkelerindeki, ABD, Kanada ve
Yeni Zelanda ve Avustralya’daki ay-
rıca ve özellikle de (tüm isteklerimize
rağmen, 1989’dandan beri birkaç Bul-
garca kursu açılamayan Türkiye’de)
bu defa da işler –elektronik oy kul-
lanma ortamında – yeniden sarpa sara-

caktır. Kuşkusuz biz elektronik oy
kullanmasına karşı değiliz. Evde kah-
vemizi içerken ya da elimizdeki tele-
fon aracılıyla oy kullanabilmemizden
daha iyi bir şey olabilir mi?! Seçim san-
dığı, komisyon, oy sayma, dilekçe dol-
durma, imza atma ve başka yüzlerce
engel ortadan bir kalemde kalkacak ve
biz dernekçiler de rahat edeceğiz. Ama
nerede, çünkü elektronik seçim ilk kez
Norveç’te kullanılmış ve ilk deneme-
den sonra kaldırılmış. Bizde ilk dene-
meler 2018’de yapılacak yerel seçimde
ve ardından da 2019’da yapılacak Av-
rupa Birliği Parlamentosu seçimle-
rinde yapılacakmış. Bu denemeler
2014’te Estonya’da başarılı olmuş. İlk
hamlede % 31 elektronik katılımlı
seçim yapmışlar, Estonyalılar elektro-
nik devlet de kurmuşlar. Devletlerini
akıllı ev gibi idare ediyorlar. Örneğin
bu ülkede bir şirket kurmak 18 daki-
kada, mahkemede dava açmak 20 da-
kikada olabiliyormuş. Ama bizde
davaların 26 yıl devam ettiğini düşün-
dükçe, kıyaslama yapmayı size bırak-
mak istiyorum.
Bizim işimiz de zor kuşkusuz. Bulgar
bize gidin, gözüm görmesin sizi diyor,
bizse bacadan giriyoruz. Haklarımızı
yaşatmak için kapı aralamaya çalışıyo-
ruz. Bulgaristan’daki kardeşlerimizden
başka, Türklerin dış ülkelerde 770 bin
oy sahibi olması Bulgar siyasi ruhuna
uyku uyutmuyor. Bunun anlamı en
kötü durumda 40 milletvekilidir ki,

memleketteki seçmenden de 30 millet-
vekili çıksa toplam 70 eder ve biz o
zaman Bulgaristan meclisinde ikinci si-
yasi güç oluyoruz.

Sorun budur kardeşlerim. Siyasi güç
olmak. 1989’da ayaklanarak Bulgaris-
tan ve Avrupa siyaset sahnesine çık-
tım, fakat o gün bu gün biz
parçalanmak bölünmek zorundayız.
Başta terör ve göçe zorlanmamız geldi,
ardından ekonomik göç kapı çaldı
şimdi artık bütün Avrupa’dayız ve ira-
demizi Bulgaristan’a dayatmak zorun-
dayız.  Bu bakıma gerçek
durum çok anlam-
lıdır. Kim ne
derse desin.
Hiç kimse
suya gir-
meden
yüzme
öğrene-
mediği
gibi, şu elek-
tronik seçime
katılma işini de biz
denemeden öğrenemeyiz.
Çok yakın dayanışma zorundayız.
Gençler anne ve babalarına, nene ve
dedelerine seçim kurallarını ve yeni iş-
lemleri öğretmek zorundadır. Gerekti-
ğinde kurslar düzenleyeceğiz, ama
davadan vazgeçmek yok kardeşler. Bu

bizim kimlik davamızdır. Gerekirse
Türk kimliğimize elektronik seçmen-
dir, ekini ekleyeceğiz. Hak ve özgür-
lükleri uğruna başkaldıran mert bir
soydur ekini katacağız. Biz Türkiye’de
yaşayan Bulgaristanlı soydaş diaspo-
rası olarak seçimler başta olmak üzere
her etkinliğe başarılı katılmayı başara-
mazsak bundan böyle alt-insan, ikinci
derece vatandaş durumuna kendiliğin-
den dahil oluruz. Biz Bulgaristan’dan
kaçmış bir kopuntu sürüsü değiliz. Biz

21. yüzyıla savaşarak giren çok kalaba-
lık ve büyük yürekli umut dolu insan-
lar topluluğuyuz. Bize alt-insan,
ezilmişler, kovduklarımız olarak bakıl-
masına asla imkân vermemeliyiz, ve-
rilmemelidir.

Birlik olalım! Gelecek bizimdir. 2017
Mart seçimlerinde Lütfi Mestan tuzağı
ile Bulgaristan Türk seçmenin kafası
karıştırıldı, bunaltılmaya çalışıldı. Bir-
birimize düşürüldük. Sandıktan
DPS’ye çıkan oy kadar, Güney Hüs-
men’in ardından giden ve L. Mestan’ın

şaşırttığı kitle oyu çıktı. Bir
daha toparlanmamızın

önlenmesi amaçla-
narak bölünme-

mizin
hesapları ya-
pılmıştı. Başa-
ramadılar.
Bundan böyle

bölünmeye asla
yol vermememiz

gerekiyor. Bölünür-
sek toparlayamayız. He-

pimiz vatansız, inançsız, malsız
mülksüz çıplak elliler gibi kalırız.
Unutmayalım bize birbirimizin sıcak-
lığı yeter. 600 yıldan beri üzerinde ya-
şadığımız topraklardayız tapulu
mülkümüzdür. İstanbul’da, İzmir’de
ya da Berlin’de ya da Amsterdam’da
olmamız, çalışmamız, yaşamamız hiç
bir şey değiştirmez. Birlik ve beraber-
lik ruhunu her yerde yaşatmalıyız.
Bulgaristanlı Türk ruhunun şahlanışı
gücü her an artan mıknatıs gibi diğer
etnik azınlıkları yanımıza çekecek,
hepsi dolayımızda sarmal olacaklar.
Açacağımız şemsiyenin altında hep-
sine yer var ve olacak. Kimlik dava-
mıza katılan kardeşimizdir. Toplumun
kendi kendini yeniden üretebilen,
ilham kaynakları olan,  kültürünün ge-
leneksel biçimlerini de yaşatabilen,
dini ve dini esin kaynağı olan etnik
toplulukların dirilişini hepimizi bekli-
yor. Bu şans 21. yüzyılda bize düşmüş-
tür ve gerçekleştirmek zorundayız.
Beklenen birliğimiz kendiliğinden olu-
şacaktır. Bulgaristan’ın yarını bizleriz.
Sizlersiniz! Dünü de bizdik. Biz çekil-
dik, topraklar nadas kaldı, köprüleri
ve baraj duvarlarını seller aldı gö-
türdü. Hiçbir fabrika bacası tütmüyor.
Yollarda yalnız yabancı plakalı taşıt
araçları dolaşıyor. Memleketimizin
gözü bizdedir. Gelecek de bizimdir!
Oyuna gelmeyelim. Seçimin her tü-
rüne, her tuzağına her şekline hazır-
lanmak, her seçimde zafer kazanmaya
hazırlanmak hepimiz için büyük şans-
tır. Dimdik ve birbirimize kopmaz bi-
çimde bağlanmış ve kenetlenmiş
olduğumuzu önce ilk şehidimizin düş-
tüğü Killi “Türkan Çeşme” 2017 şehit-
lerimizi anma mitinglerinde
gösterelim. Toplanma saati 10:00 Tarih
26 Aralık 2017. Gelecek tarihine bağlı
kalan, tarihini yaşatan insanlarıdır.
Yani bizimdir…

Rafet ULUTÜRK

’‘2018 yılıyla birlikte Bulgaristan kapısını yeni seçimler çalacak in�allah. Bunların birincisi belediye 
ve muhtarlık (yerel) seçimlerdir. �kinci seçimin ne zaman yapılaca�ını söyleyebilmemiz için 17 Ocak

2018 günü Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile Hak ve Özgürlükler Partisi’nin (DPS) meclise
sunacakları “gensoru” önergesinin onaylanmasından alınacak sonuçlar belirleyecektir.
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Saraybosna’da Kudüs’e destek mitingi

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos
Kocias, ana muhalefet partisinin
çağrısıyla Cumhurbaşkanı

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin parlamen-
to dış ilişkiler ve savunma komitesine
bilgi verdi. Ziyaretin bir "fiyasko" oldu-
ğuna ilişkin eleştirilere yanıt veren
Kocias, "Hükümetler arası ve istikşafi
görüşmeler dahil olmak üzere tüm
diyalog kanallarının üç ay içerisinde
oluşturulması yönünde anlaşma sağla-
dık. Bu bir yeniden başlangıçtır." ifade-
lerini kullandı.
www.haberimbalkan.wixsite.com’un
haberine göre; Erdoğan’ın Lozan
Anlaşması'nın güncellenmesine ilişkin
açıklamalarına değinen Kocias,
Erdoğan'ın Lozan'ı sorgulayan eski
duruşunun Lozan'ın güncellenmesine
evrildiğini savunarak, bunun ise
Yunanistan'a ilişkin değil Türkiye'nin
doğu sınırlarına ilişkin bir görüş oldu-

ğunu ileri sürdü.
İlk defa bir Türkiye
Cumhurbaşkanı'nın, Yunanistan'ın top-

raklarında bir iddiası olmadığını kay-
dettiğini belirten Kocias, "Müslüman
azınlığın içinde Pomak ve Romanların

bulunduğunu da tanıdı. Bu, onlar tara-
fından daha önce gerçekleşmemiş bir
kabuldür." değerlendirmesinde bulun-
du. Dış ilişkilerde diyalog ve müzake-
reden çekinmemeleri gerektiğini vur-
gulayan Kocias, "Türk-Yunan ilişkileri-
ni görüşmek, iki devletin barışçıl şekil-
de birlikte var olmasını inşa etmek isti-
yorsanız, bugün iktidarın merkezi
Erdoğan'dır. Başka biriyle konuşsanız
bile sözünü yerine getirmez." şeklinde
konuştu. Kocias, muhalefete yüklene-
rek, "Altın Şafak'ın duruşu ve
PASOK'un pozisyonu aşırı milliyetçili-
ği körükleyen tipik aşırıcı tavırlar. Bu,
dış politikanın bir saldırganlık içinde,
birlikte var olma ve uzlaşmayı redde-
den ve ülkenin uluslararası mecrada
yükselmesine engel olan bir tutum-
dur." dedi. Ziyaretin ardından güvenlik
ve istikrar konularında ilerleme kayde-
dildiğini dile getiren Kocias, "Bir ziya-
ret, tüm sorunları çözmez ama ileriye
dönük adımlar attık." diye konuştu.

Yunan Bakan’dan
Erdoğan’a barış övgüsü

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki
tarihi Başçarşı Meydanı'nda düzenlenen
mitinge katılan yüzlerce kişi, ellerinde

Filistin bayrakları taşıyarak ABD Başkanı
Donald Trump'ın Kudüs kararına tepki göster-
di. Göstericiler, "Dur Trump", "Ellerini
Kudüs'ün üzerinden çek" ve "Kudüs,
Filistin'in başkentidir" yazılı dövizler ile
Trump'ın elini kanlı gösteren görseller taşıdı.
www.trthaber.com sitesinin Anadolu Ajansı’na
dayanarak verdiği habere göre; Bosna
Hersek'teki Filistinliler Birliği Başkanı ve
Filistin'in eski Saraybosna Büyükelçisi Majed
Maarouf, "Avrupa'nın Kudüsü"
Saraybosna'dan Filistinlilerin yalnız olmadık-
ları mesajını gönderdiklerini belirterek,

"Dünyada barış ve adaleti savunan insanlarla
bir araya geldik. Trump, başkaları adına karar
alıp Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan edemez."
dedi. Kudüs'ün, uluslararası bir şehir ve
Filistin'in başkenti olduğuna işaret eden
Maarouf, "Kudüs, tüm dinlere kapılarını açan
bir şehir. Filistinliler vatanlarını unutmaz.
Avrupa Birliği'ne (AB) Doğu Kudüs'ü
Filistin'in başkenti olarak tanımaları çağrısında
bulunuyorum." diye konuştu. Bosna Hersek-
Filistin Dostluğu Derneği Başkanı Avdo Hebib
de Trump'ın tek taraflı karar aldığını vurgula-
yarak, "Filistin halkının özgürlüğü için verilen
mücadelenin yanındayız. Kudüs, tüm dinlerin
merkezidir ve Filistin halkına aittir. İstanbul
Deklarasyonu'nda belirtilen Doğu Kudüs'ün
Filistin'in başkenti ilan edilmesi maddesini
destekliyoruz." ifadelerini kullandı. 

T�KA’dan Bosna Hersek
Federasyonu Haber 
Ajans�’na ekipman deste�i

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Samsun Balkan Türkleri
Derneği tarafından
düzenlenen Geleneksel

Dayanışma Gecesi muhteşem
bir şölen havasında gerçekleş-
tirildi. Tekkeköy Kutlukent
Düğün Salonu’nda Samsun
Balkan Türkleri Kültür
Haberleşme ve Dayanışma
Derneği tarafından düzenle-
nen geleneksel dayanışma,
yardımlaşma ve kaynaşma
gecesine sivil toplum kuru-
luşları, siyasi parti başkanları
dernek başkanları, dernek
üyeleri ve davetlilerin yanı
sıra bazı belediye başkanları
katıldı. Samsun Balkan
Türkleri Derneği Başkanı
Cihat Yılmaz, “Bugün burada
iki gururu birlikte yaşıyoruz.
Dayanışma gecemizi gerçek-
leştirmenin yanında aynı
zamanda koca çınarımız der-
neğimizin 30. Kuruluş yıldö-
nümünü hep birlikte kutla-

manın haklı onurunu ve
gururunu paylaşıyoruz.
Derneğimiz mayıs ayında
kurulmuş olmasına rağmen
bizler her yıl dayanışma gece-
mizde üyelerimiz, yönetimi-
miz, protokolümüz ve destek-
çilerimiz ile birlikte büyük bir
coşku ile pasta keserek kuru-
luş yıldönümümüzü kutluyo-
ruz” dedi. Yılmaz sözlerini
şöyle sürdürdü; “Derneğimiz,
1987 yılından bu yana faaliyet
gösteren ve kendi mülküne
sahip şehrin köklü dernekleri
arasında ilk sıralarda yer
almaktadır. Üyelerimizin dini
ve resmi günleri ile acı, mutlu
günlerini paylaşmak maksa-
dıyla kısa mesaj sistemimizle
üyelerimize düzenli olarak
mesaj atılmaktadır. Yılda iki
defa basılan dergimiz ile der-
neğimizin çalışmaları, faali-
yetleri hakkında yazılar ile
kültürümüz hakkında bilgiler
yer almaktadır. Her yıl
düzenli olarak geleneksel
kazan pilavı ve dayanışma

gecesi de düzenlemekteyiz.
Bunların yanında ayrıca 26
öğrenciye sizlerinde desteğiy-
le her ay düzenli olarak burs
vermekteyiz. Ayrıca unutul-
maya yüz tutmuş halk oyun-
larımızı yaşatmak ve gelecek
nesillere aktarmak maksadıy-
la yaklaşık beş yıl önce başlat-
mış olduğumuz halk oyunları
çalışmalarımız meyvelerini
vermeye başladı. Artık her
yerde halk oyunlarımız yedi-
den yetmişe herkes tarafın-
dan oynanıyor. Halk oyunları
ile ilgili bir diğer gelişmede
geçen hafta başkentte Türkiye
Halk Oyunları Federasyonu
tarafından düzenlenen
Mahalli Dal Halk Oyunları
Şöleninde Samsunumuzu
derneğimiz halk oyunları
ekibi gururla temsil etti.
Protokolümüze, üyelerimize,
destekçilerimize ve tüm katı-
lımcılara buraya teşrif edip
varlıklarıyla bizleri onurlan-
dırdıklarından dolayı teşek-
kür ediyorum." 

Samsun Balkan Türkleri 
Derne�i 30. ya��n� kutlad�

Yeni
y›l›n›z 
kutlu
olsun

7 Ocak Pazar Saat
10:00’da Fuar �zmir 
D Holünde yap�lacak
kongremize bekleriz...
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