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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 5’te

SOKA�IN 
ADAMI

Sayfa 3’teRifat SA�T

KOSOVA’NIN 
�LACI 

TÜRK�YE’D�R!

BALKAN Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Onursal
Ba�kanı Turhan Genço�lu, BAL-
GÖÇ'ün 17. Genel Kurulunda
tarihi mesajlar verdi.

Bulgaristan'da soyda�ları temsil
eden siyasi partilere seslenen
Genço�lu, "Siyasi bölünmü�lü-
�ü bitirerek tek vücut haline
gelip ortak hareket etmek,

Türkiye'de ve Bulgaristan'da
ya�ayan tüm soyda�larımızın
ortak dile�idir. Zaman fedakâr-
lık zamanı, zaman birle�me
zamanıdır" dedi.

Ahmet GÖKSAN

¥ KOSOVA hükümeti Avrupa
Konseyi üyeli�i için gerekli �art-
lar� sa�lamakta kararl�.
Ba�bakan Birinci Yard�mc�s� ve
D��i�leri Bakan� Behgjet Pacolli
Kosova’n�n Avrupa Konseyi üye-
li�i ile ilgili eylemsel plan� haz�r-
layacak 11 üyelik Çal��ma
Grubu’nun kurulmas� konusun-
da kabineyi bilgilendirdi. Pacolli
ayr�ca Kosova’n�n INTERPOL’a
üye olma konusunda sürdürül-
mekte olan çabalar ve çal��ma-
lar hakk�nda kabine üyelerine
bilgi verdi. 

5’te

FETÖ’cülerin yeni
hamisi Yunanistan
Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe giri�iminden 1 gün sonra askeri heli-
kopterle Dedea�aç (Aleksandropolis) �ehrine kaçan 8 askerin, iltica talepleri-
ne verilecek cevaplar ne olursa olsun Türkiye’ye iade edilmeyeceklerini aç�klad�

Kosova’da hükümet Avrupa
Konseyi üyeli�ine haz�r

10’da

¥ TÜRK�YE Diyanet ��leri
Ba�kanlı�ı ve Türkiye Diyanet
Vakfının (TDV) Arnavutluk'un
ba�kenti Tiran'da in�a ettirdi�i
Namazgah Camisi, Balkanlar'ın
en büyük camisi olacak.
Cumhurba�kanı Recep Tayyip
Erdo�an'ın da katılımıyla 2015
yılında temeli atılan caminin
kaba in�aatı tamamlanırken,
2018 sonunda hizmete açılması
bekleniyor. Türkiye'nin Tiran
Büyükelçili�i Din Hizmetleri
Mü�avirli�i Koordinatörü Yasin
�engül, caminin kaba in�aatının
sonlandı�ını ve 4 minaresi ile
�erefelerinin yapıldı�ını aktardı.
Cami in�aatının 2018 yılının son-
larına do�ru bitmesi için çalı�ma-
ların tüm hızıyla devam etti�ini
aktaran �engül, caminin tamam-
landı�ında “Balkanların en
büyük camisi olaca�ını" bildirdi.
Namazgah Camisi'nin külliyesin-
de çalı�ma odaları, kütüphane,
kültür merkezi, otopark, Kur'an-ı
Kerim kursu, sergi salonu,
yemekhane ve konferans salonu
da bulunacak. 

Balkanlar�n en büyük
camisi Arnavutluk'ta

5’te

¥ BULGAR�STAN Türkleri, 33 yıl
önce totaliter komünist rejim
döneminde öldürülen �ehitlerini
andı. Bulgaristan'da 1989 yılında
devrilen eski komünist rejimin
Türk ve Müslümanlara kar�ı giri�-
ti�i silah zoruyla asimilasyon
uygulamalarında hayatını kaybe-
denlerin anısına tören düzenlen-
di. Tören, 18 aylıkken, 26 Aralık
1984 tarihinde annesinin kuca�ın-
da öldürülen Türkan bebe�in anı-
sına yaptırılan Türkan Çe�me'de
gerçekle�tirildi.

Bulgaristan Türkleri 
�EH�TLER�N� ANDI

5’te

5’te

Evlad-ı Fatihan’dan Bulgaristan’daki 
Türk partilerine tarihi çağrı

Balkanlar�n en mutsuz ülkesi, MAKEDONYA
YAPILAN ara�t�rmalara göre Makedonya,
mutluluk endeksinde ve medya özgürlü�ü
alanlar�nda, Balkanlarda sonuncu olurken
ticaret yapmakta ise ilk s�rada yer ald�.
“Özgür Avrupa” y� özetleyen uluslararas�
kurulu�lar mutluluk, i� yapma, ülkelerin
zay�f yönleri, pasaportlar�n de�eri, terörizm
tehdidi ve rü�vet, gibi konularda çe�itli

ara�t�rmalar gerçekle�tirdi. Bu ara�t�rmala-
ra göre Makedonya, mutluluk endeksinde
Balkanlarda sonuncu olurken ticaret yap-
makta ise ilk s�rada yer ald�. Dünya
Enstitüsü taraf�ndan 155 ülkeden haz�rla-
nan küresel mutluluk endeksine göre 92.
s�rada yer alan Makedonya di�er tüm
Balkan ülkelerinin gerisinde kald�. 5’te

HÜKÜMET Sözcüsü Dimitris
Canakopulos, Yunan hükü-
metinin, 2. derecedeki �ltica
Komisyonu’nun 8 darbeci
askerden yüzba�� Süleyman
Özkaynakç�’ya iltica hakk�
tan�mas� karar�na itiraz
etmesi üzerine, muhalefet
ve medyadaki yo�un ele�ti-
rilere yaz�l� aç�klamayla
cevap verdi. Canakopulos,
Yarg�tay düzeyindeki
Yunanistan Yüksek
Mahkemesi’nin (Arios
Pagos) geçen y�l 26 Ocak’ta
Türkiye’nin darbeci 8 aske-
rin iade talebini reddetti�i-
ni hat�rlatarak, "�ade konu-
su kapanm��t�r. 8 asker, ilti-
ca taleplerinin sonucu ne
olursa olsun iade edilmeye-
cekler" dedi. Darbeci asker-
lerin iade konusunun

ba�ka, iltica taleplerinin ise
ba�ka konu oldu�unu vur-
gulayan Canakopulos,
“�ltica Komisyonu’nun
kararlar� idaridir.
Dolay�s�yla hükümet bu
kararlar�n bozulmas�n� iste-
yebilir. Hükümet, mesele-
nin kom�u ülke (Türkiye)
ile ili�kileri etkileyen fevka-
lade siyasi önem ta��mas�
nedeniyle, komisyon tara-
f�ndan iltica talebi kabul
edilen ki�inin (Özkaynakç�)
mülteci statüsüne girip gir-
meyece�ine adaletin karar
vermesini uygun gördü”
diye konu�tu. Sözcü,
"Yunan hükümetinin siyasi
tavr� aç�kt�r. Türkiye’deki
darbeye kar��t�klar� �üphesi
bulunanlar ho� kar��lan-
maz" diye ekledi. 

4’te



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 8 Ocak 2018 
Pazartesi

STUTTGART
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Stuttgart Türk Halk
Oyunları Topluluğu
SÜTHOT, 3 Şubat

2018 Cumartesi akşamı
Stuttgart’ta „ 7. Trakyalılar
ve Balkan Göçmenleri Eğ-
lence Gecesi“ ni düzenli-
yor.
Topluluk yöneticileri bilgi-
sayar yüksek mühendis-
leri ve halk bilimi
araştırmacıları Yeşim ve
Aykut Dalgıç, “Bu eğlence
gecesinde sadece Trakya
ve Balkan yemekleri yeni-
lecek, sadece Trakya ve
Balkan oyunları oynana-
nacak, sadece Trakya, Bal-
kan ve Rumeli Türküleri
söylenecek, sadece Trakya
ve Balkan kültürüyle ilgili
olmak koşuluyla çok deği-
şik etkinliklere yer verile-

cek “ dediler ve Trak-
ya’nın ve Balkanların çok
değişik ve lezzetli yemek-
leri ile tatlılarını bu gecede
bir arada bulmanın müm-
kün olacağını belirttiler.
www.yeniposta.de sitesi-
nin haberine göre; Stutt-
gart Türk Halk Oyunları
Topluluğu SÜTHOT ile
HETAT ve HOTEM’in
oyuncuları dışında sadece
Trakyalı veya Balkan Göç-
meni ailelerin ve kişilerin
davet edileceği bu Eğlence
Gecesi samimi bir ortam
yaratılabilmesi amacıyla
daha önce olduğu gibi
güzel ancak küçük bir sa-
londa gerçekleştirilecek.
Geçen yılki “Trakyalılar ve
Balkan Göçmenleri Eğ-
lence Gecesi“ nde bu yılki
gecenin Ağası seçilmişti.
Gecenin Ağalığını yine bir
kadın kazanmıştı. Bu yılki

Gece’nin Hanımağası Yıl-
dız Yılmaz konukları ka-
pıda karşılayacak.
SÜTHOT, daha önceki yıl-
larda da “Trakyalılar ve
Balkan Göçmenleri Eğ-
lence Gecesi“ni düzenle-
mişti. Çok yoğun ve
büyük bir ilginin olduğu
geçen yılki geceye birçok
Trakyalı ve Balkan Göç-
meni yer kalmaması nede-
niyle katılamamıştı. Hiçbir
zaman gösteri yapamaz
duruma düşmeden 23 yıl-
dır faaliyetlerini kesintisiz
olarak devam ettiren SÜT-
HOT’un ülkemizin dört
bir ucundan 25’ten fazla
gösteri programları mev-
cut olması yanısıra Trakya
ve Balkanlar’dan Kırkla-
reli, Edirne, Tekirdağ, Si-
livri, Roman, Üsküp
(Makedonya) gösteri ekip-
leri de mevcut.

Güncel

Bu gecede sadece 
Trakya ve Balkan 

şarkıları söylenecek

DOHA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ulaştırma, Denizcilik ve
Haberleşme Bakanı
Ahmet Arslan, e-ticaret

sitesinin lansmanına telekon-
ferans yoluyla katılarak
önemli değerlendirmelerde
bulundu. Türkiye ile Katar
arasındaki dostluğun gelişti-
rilmesi için iki ülke posta ida-
relerinin her türlü işbirliğini
yaptığını belirten Bakan Ars-
lan, e-ticaret konusunda alı-
nan mesafenin bunun en

güzel örneği olduğunu söy-
ledi. Bakan Ahmet Arslan,
“Katar ile işbirliğimiz bununla
sınırlı kalmayacak. Diğer alan-
larda da giderek yaygınlaşa-
cak ve iki ülkenin birlikte
başka yerlerde de işbirliği
yapmasının yolunu açacak”
dedi. Bakan Arslan, Ka-
tar’daki dostlarına işbirliği ko-
nusunda başarı dilediğini
ifade etti. Katar Ulaştırma ve
Haberleşme Bakanı Casim es-
Saliti ise lansmanda yaptığı
konuşmada e-ticaret sitesin-
den alınacak ürünlerin 7 gün

içinde müşterilere ulaşacağını
belirterek, bu sürenin daha da
kısalması için çalışmaların
devam ettiğini bildirdi. Bakan
es-Saliti, PTT A.Ş. ile işbirliği
çerçevesinde hizmete sunulan
sitedeki ürünlerin kargo ücret-
lerinin çok ucuz olacağını söy-
ledi.

www.turkishsouq.qa sitesinin

lansmanında PTT A.Ş. Yöne-
tim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik de
bir konuşma yaptı. Genel
Müdür Bozgeyik, Türkiye ve
Katar posta idarelerinin ortak-
laşa projelendirdiği e-ticaret
sitesinin lansmanının 1 Ocak
2018 tarihinde yapılmasının
Antalya’da düzenlenen Ulus-
lararası E-ticaret Konferan-
sı’nda kararlaştırıldığını
hatırlattı. Bu projenin dün-
yaya örnek teşkil edeceğine ve
ikili ilişkilerin en üst seviyeye
çıkmasına vesile olacağına işa-

ret eden Genel Müdür Kenan
Bozgeyik, “Dünyadaki ticare-
tin yönünün e-ticaret oldu-
ğunu düşünürsek bu projeyi
ne kadar doğru bir zamanda
yaptığımızın bir kez daha al-
tını çizmiş oluruz. 2017 yılı
sonu itibarıyla dünyadaki e-ti-
caret pazarına baktığımızda 3
trilyon dolara yaklaşan büyük
bir pazar görüyoruz. İnşallah,
önümüzdeki dönemde gerek
Katar olarak gerek Türkiye
olarak bu pazardaki yerimizi
büyüteceğiz” diye konuştu.
Genel Müdür Bozgeyik, bu

projenin bir başlangıç oldu-
ğunu, Türkiye ve Katar posta
idareleri arasında daha nice
çalışmanın gerçekleştirilece-
ğini belirterek, “E-ticaret lans-
manının hayırlara vesile
olmasını diliyor, emeği geçen
tüm kardeşlerime teşekkür
ediyorum” dedi. Katar Posta
Teşkilatı CEO’su Faleh Al-
Naemi ise söz konusu proje ile
Katar’daki müşterilere mil-
yonlarca ürün sunulacağını
ifade ederek, e-ticaret sitesinin
Katar pazarının ihtiyaçlarına
cevap vereceğini söyledi.

Posta ve Telgraf Te�kilat� Anonim �irketi (PTT A.�.) ile Katar Posta Te�kilat� aras�ndaki i�birli�i
anla�mas�yla hayata geçen e-ticaret sitesinin lansman� Katar’�n ba�kenti Doha’da yap�ld�.

www.turkishsouq.qa sitesi, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren Katarl� vatanda�lar�n Türkiye’deki
birçok KOB�’nin ve ulusal markan�n ürünlerine tek t�kla ula�abilmesine imkan sa�l�yor.

Katar’a E-ihracat
kap�s� PTT ile aç�ld�



ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Hareket Partisi
(THP), koalisyon ortak-
ları ile toplantı gerçek-

leştirdi.
Türk Hareket Partisi (THP),
tarafından koalisyon ortakları
ile gerçekleşen toplantıdan
sonra yapılan açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
“İktidar ortağı olduğumuz ve
Makedonya Sosyal Demo-
kratlar Birliği (SDSM) öncülü-
ğündeki koalisyonumuzun

yıl sonu değerlendirme top-
lantısı düzenlendi. Make-
donya Cumhuriyeti
Başbakanlık binasında Başba-
kan Zoran Zaev öncülüğünde
gerçekleşen toplantıya Türk
Hareket Partisi (THP) Genel
Başkanı Enes İbrahim katıldı.
Toplantıda başta hükümetin
yapmış olduğu çalışmalar
masaya yatırılırken, elde edi-
len başarının ortak anlayış ve
prensipler üzerinden geliştiği
vurgulandı. www.timebal-
kan.com’a göre; Başbakan
Zaev toplantıda yaptığı ko-

nuşmada: ’’Birlikte ülkenin
demokratik havasını tama-
miyle değiştiren koşullar ya-
rattık. Yaptıklarımızın
karşılığını Yerel seçimlerdeki
başarımız ile halk onayladı,
bunun yanında uluslararası
camia ve özellikle stratejik or-
taklarımızı AB, ABD ve NA-
TO’dan övgüler gelmekte. Bu

bağlamda yaşanan değişimler
ülke açısından son derece
önemli bir seneye girdiğimizi
gösteriyor. Bu yüzden koalis-
yonumuz içerisinde cesaretli
olmak, karşılıklı anlayış ve
ortak hareket önemli olacak-
tır. Bu hususlar en fazla ortak
toplum kavramımızın başarılı
olması için gerekecektir’’dedi. 

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan, Avrupa Birliği
(AB) Konseyi Dönem
Başkanlığını 1 Ocak itiba-

rıyla devraldı. Estonya’dan
devraldığı AB Dönem Başkan-
lığını 30 Haziran 2018’e kadar
yürütecek olan Bulgaristan’ın
programına göre, AB’de eko-
nomi ve sosyal uyum konula-

rına öncelik verilecek.  Ayrıca,
AB içerisinde ekonomik ve pa-
rasal birliğin daha fazla derin-
leştirilmesi hedeflenecek.
Avrupa’nın istikrar ve güven-
liği bir başka öncelikli konu
olacak. AB’nin dış sınırlarının
güvenliğinin artırılması, daha
etkin bir göç yönetimi ve üye
ülkeler arasında savunma ala-
nında iş birliğini daimi hale ge-
tirmeyi öngören

Yapılandırılmış Daimi İşbirliği
(PESCO) projesinin uygulan-
ması sağlanacak.

Batı Balkanlar’daki aday ülke-
lerin katılım reformları destek-
lenecek ve bölge ülkelerine
daha fazla destek verilecek. Di-
jital ekonomi ve bu alandaki iş-
gücünün geliştirilmesi
öncelikli bir başlık olacak.

Türkiye ile diyalog ve iş birliği
yakın biçimde sürdürülecek.
Türkiye-AB sığınmacı mutaba-

katının tam olarak uygulan-
ması desteklenecek. www.ti-
mebalkan.com’a göre; Türkiye
ve Batı Balkan ülkeleriyle te-
rörle mücadele konusunda iş
birliğine özellikle önem verile-
cek.

AB Konseyi Dönem Başkanlığı
6 aylık sürelerle üye ülkeler
arasında dönüşümlü olarak
üstleniliyor. Dönem başkanı
ülke, AB Konseyi toplantıla-
rına başkanlık ediyor ve AB
için öncelikli konuların belir-
lenmesini sağlıyor. 2018’in
ikinci yarısında AB Dönem
Başkanlığı görevini Avusturya
devralacak.
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TİKA'dan Kosova'ya
EĞİTİM DESTEĞİ
T�KA, ba�kent Pri�tine'deki iki anaokulunun res-
torasyon ve donan�m projelerini gerçekle�tirdi

Kosova Cumhuriyeti k�smetse
bir ay sonra 10. ba��ms�zl�k
y�ldönümünü kutlayacak.

Ancak bu kutlama, çözülemeyen
kronik baz� sorunlar� da beraberinde
getiriyor. �çerde ekonomik problem-
ler ve siyasi istikrars�zl�k, d��ar�da
S�rbistan (dolayl� yoldan Rusya) ,
Karada�, Avrupa Birli�i ve ABD ile
olan sorunlar dikkat çekiyor. Bence
en büyük sorun da ABD ile ilgili
gizli sorunlard�r. Gizli diyorum zira �u
anda Kosova için sözüm ona en büyük
dost gibi görünen ABD, bizatihi bölge-
deki sorunlar�n en büyük kayna��d�r.
Çünkü Kosova son derece stratejik bir
ülkedir ve ABD’nin buras�yla ilgili
uzun y�llar� kapsayan planlar� vard�r.
Kosova’n�n Ferizaj kentinde ABD tara-
f�ndan yapt�r�lan Bon Steel isimli askeri
üs, ABD’nin Avrupa’daki en büyük as-
keri yerle�kesidir. Uzaydan bile görün-
dü�ü söylenen bu üsteki bir ABD’li
komutana gazeteciler sorarlar: “Burada
(Kosova’da) ne kadar kalacaks�n�z? “
ABD’li komutan soruya ba�ka bir so-
ruyla yön verir ve �öyle sorar: “Türkler
burada ne kadar kald�?”  500 y�l diye
cevap verirler. O da ekler :” Üstüne 1
gün ekleyin” 

KOSOVA’DAK� ABD GERÇE��

Kosova’da Amerikal�lar adeta bir kur-
tar�c� kahraman gibi görünürler. Koso-
va’n�n her yerinde Kosova ve
Arnavutluk bayra�� kadar ABD bayra��
vard�r. Hatta resmi kurumlarda bile
adeta devletin resmi ikinci bayra�� gibi
mutlaka vard�r. Kosova sanki ABD’nin
en yak�n dostu gibidir. Bu alg� Ko-
sova’n�n genelinde kabul görür. Bu al-
g�n�n olu�mas� için ABD çok iyi
çal��m��t�r. Sözüm ona Kosoval� Arna-
vutlar� S�rp zulmünden ABD kurtar-
m��t�r. Ve yine ayn� �ekilde Kosova’n�n
ba��ms�zl���n�n en büyük mimar�
sözüm ona ABD’dir. Maalesef Koso-
va’daki en yak�n akraba ve dostlar�m
bile böyle dü�ünüyorlar. Bu alg�y� k�ra-
bilmeniz çok zordur. Bugün Koso-
va’daki FETO kal�nt�lar�n�n varl���,
ülkede hala devam eden FETO okulla-
r�n�n arkas�ndaki gerçek ABD’nin ülke-
deki gücünden 
kaynaklanmaktad�r. 

KOSOVA’NIN EKONOM�K SI-
KINTILARININ NEDEN� VE 

YA�ANAN PARADOKS

Kosova’da bugün ciddi bir ekonomik
kriz var. ��sizli�in yüzde 45’lerde sey-
retti�i ülkede, orta s�n�f eriyor. Zengin
ve yoksul aras�ndaki makas aç�l�yor.
Asgari ücret, 130 ila 170 Euro aras�nda
de�i�iyor. Kamu sektöründeki ortalama
maa�lar ise 400 Euro civar�nda. Buna
kar��l�k, bir ailenin ortalama ayl�k har-
camas� en az 600 Euro. Halk�n yüzde
40’�, günü 2 Euro’dan daha az bir pa-
rayla geçiriyor. Yüzde 90 oran�nda
ürün ithal eden Kosova, sadece yüzde
10 oran�nda ürün ihraç edebiliyor. Ülke
ekonomisini ayakta tutan, 600 bin civa-
r�ndaki, yurtd���nda ya�ayan Kosoval�-
lard�r. Yurtd���ndaki Kosoval�lar�n
akrabalar�na gönderdi�i para y�ll�k 700
milyon Euro civar�nda. Oysa Koso-
va’n�n zengin maden kaynaklar� var.
Mitrovica �ehrindeki Trapça alt�n ve
gümü� madenleri Avrupa’daki en
büyük ikinci rezerv. Kosova’da zengin
linyit ve demir madenleri de var. Koso-
va’da zengin uranyum madenlerinin de
oldu�u, ABD’lilerin bunu gizlice ç�-
kartt�klar� ve hatta son dönemlerde Ko-
sova’da artan kanser vakalar�n�n da
bunda kaynakland��� söyleniyor. Ülke-
nin do�al kaynaklar�,  turizm potansi-
yeli, tar�m ve hayvanc�l�k imkânlar�
yüksek. Kosova’n�n böylesi bir zengin-
likte fakirlik ya�amas� ilginç bir para-
doks olsa gerek. Demek ki Kosova’n�n
fakir kalmas� birilerinin i�ine geliyor. 

�ÇER�DE VE DI�ARIDA 
K�L�TLENEN KAPILAR KARAR

ALMAYI ENGELL�YOR

�çeriye bakt���m�zda Kosova’da �u
anda geni� çapl� bir koalisyon hükümeti
görevde bulunuyor. Bu durum berabe-
rinde siyasi bir istikrars�zl�k getiriyor.
Siyasi istikrars�zl���n ABD’nin i�ini ko-

layla�t�rd���n� dü�ünüyorum. Bana göre
cam gibi siyaset var, k�r�labilir. Koalis-
yon hükümetlerinde genelde da��t�la-
cak bakan say�lar� art�r�l�r anca
Kosova’da sadece bakanl�klar de�il çok
say�da bakan yard�mc�l�klar� tahsis
edildi. Ülkede az�nl�klar�n sahip oldu�u
siyasi varl�klar da dikkat çekiyor. Özel-
likle de S�rplar�n sahip oldu�u bakan-
l�klar. Kosova ba��ms�z bir ülke ama
karar alamamas� için adeta d��ar�dan ki-
litlenmi� durumda. Birileri bu kilit i�ini
iyi beceriyor. T�pk� Bosna-Hersek’teki
karar almay� engelleyen me�hur Day-
ton Anla�mas� ve asla karar alamaya-
cak olan S�rp-H�rvat-Bo�nak üçlü
yönetimi gibi. ��te size Kosova’da karar
almay� engelleyen güzel bir örnek: Ko-
sova’n�n kom�u Karada� ile ya�ad���
16.km.lik s�n�r toprak anla�mazl��� her-
kesçe malum. Kosova Ba�bakan yar-
d�mc�s� ve d��i�leri bakan� Behçet
Pacolli, geçenlerde Karada�’� ziyaret
etmi�ti.  Ziyaret s�ras�nda iki ülke ara-
s�ndaki s�n�r�n yeniden belirlenmesi ko-
nusuna de�inildi. S�n�r meselesinin iki
ülke ili�kilerini etkilemeyece�ini belir-
ten Pacolli, "Kosova meclisindeki mev-
cut durum nedeniyle s�n�r�n yeniden
belirlenmesini öngören anla�man�n
onaylanmas� �u an için imkâns�z" ifade-
lerini kulland�. Bu örnek de gösteriyor
ki d�� güçler Kosova meclisinin karar
almas�n� istemiyorlar. 

SIRB�STAN �LE �L��K�LER

Di�er yandan Kosova’n�n S�rbistan ile
tarih boyunca ya�ad��� gerginlik di�er
bir tarihi gerçek. Bu a�amada Rus-
ya’n�n da planlar� ve menfaatleri var.
Bütün bu gerginli�e ra�men �ki ülke
aras�ndaki ili�kilerin normalle�mesi
amac�yla AB'nin arabuluculu�unda di-
yalog süreci ba�lat�lm��t�. Kosova ile
S�rbistan aras�nda 2 Aral�k 2011'de En-
tegre S�n�r Yönetimi Anla�mas� imza-
land�. Kosova ile S�rbistan aras�nda
ili�kilerin normalle�mesi yönünde 2013
y�l�nda tarihi anla�ma imzaland�. An-
la�ma, 1999 y�l�ndan beri Kosova'da
var olan yasa d��� S�rp paralel yap�lar�n
da��t�lmas�n�, bunun yerine ülkedeki
S�rplar�n devlet kurumlar�na entegras-
yonunu kaps�yordu. Anla�man�n ard�n-
dan Kosova tarihinde ilk kez, ülkenin
kuzeyindeki S�rplar�n ço�unlukla ya�a-
d��� belediyeler de dâhil yerel seçim
düzenlendi. Diyalog sürecinin ba�lad���
2011 y�l�ndan itibaren Kosova ile S�r-
bistan AB arabuluculu�unda baz� an-
la�malar imzalarken, 2016 y�l�nda iki
ülke aras�ndaki durum yeniden gergin-
le�ti. �ki ülke ili�kilerinde 2017 y�l� ise
hiç iyi ba�lamad�. Önce eski UÇK ko-
mutanlar�ndan ve bugün Kosova’n�n
ba�bakanl���n� yapan Ramush Haradi-
naj, S�rbistan'�n ç�kard��� yakalama em-
riyle 5 Ocak'ta Fransa'daki bir
havaliman�nda gözalt�na al�nd�. Daha
sonra serbest b�rak�ld�. S�rplar Mitro-
vica �ehrinin kuzey bölgesinde, Kosova
hükümetine ait ofislere sald�rd�lar. Son
olarak 14 Ocak'ta ya�anan tren krizi,
tam bir "demeç sava��na" neden oldu.

TÜRK�YE’N�N D�PLOMAT�K
HAM�L���

Kosova’n�n S�rbistan ile olan gerginli�i
eskisi gibi olmasa da devam ediyor.
Her iki taraf� yumu�atan �ey,  Avrupa
entegrasyonu ve Kosova’n�n tan�nma
sürecidir. Kosova’n�n ABD, Rusya,
S�rbistan ve Karada� ile olan gizli ve
görünen tüm sorunlar�n�n reçetesi Tür-
kiye’nin devreye girece�i diplomatik
anla�malarda hayat bulur. Kosova’n�n
güçlü bir hamiye ihtiyac� vard�r ve bu
da Türkiye’dir. Cumhurba�kan�m�z
Say�n Recep Tayyip Erdo�an’�n Ko-
sova ile ilgili �u sözleri Türkiye’nin
olaya nas�l bakt���n�n en güzel örne�i-
dir: “Türkiye Kosova’d�r, Kosova Tür-
kiye’dir”

Rifat SA�T

KOSOVA’NIN 
�LACI 

TÜRK�YE’D�R!

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlı-
ğınca (TİKA) Kosova'nın

başkenti Priştine'de iki anaoku-
lunun restorasyon ve donanım
projeleri tamamlandı.
TİKA, “Renkler” (Ngjyrat) ana-
okulundaki iki sınıflı ek bir bö-
lümün inşası ve donanımını,
“Sevincimiz” (Gëzimi Ynë) ana-
okulunda da 'Mozaik Sınıfı' ile

oyun köşesinin restorasyon ça-
lışmasını yürüttü. www.dunya-
bulteni.net’e göre; Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç ile Priştine Belediye Baş-
kanı Şpend Ahmeti, okul yetki-
lerinden bilgi aldı. Büyükelçi
Kılıç, yaptığı konuşmada, TİKA
başta olmak üzere Türkiye ku-
rumlarının çocuk, genç ve ka-
dınlara yönelik projelerinin
devam edeceğini söyleyerek,
"Bu anlamda biz Kosovalı dost-
larımızla daima yan yana ve

omuz omuza olmayı sürdüre-
ceğiz." diye konuştu.
Priştine Belediye Başkanı Ah-
meti de Kosova ile Türkiye ara-
sındaki mükemmel ilişkilere
dikkati çekerek, Türkiye'nin
Priştine Büyükelçiliği ve TİKA
ile olan iyi iş birliğine gelecek
yıl da devam edeceklerini an-
lattı. TİKA'nın bu tür sosyal
projelerle Priştine Belediyesinin
ana bağışçıları arasında bulun-
duğunu kaydeden Ahmeti,
TİKA iş birliğiyle başkentteki

Çarşı Camisi'nin de restorasyo-
nunu gerçekleştireceklerini söy-
ledi. Anaokullarına yapılan
desteklerin önemine değinen
Ahmeti, "Priştine Belediyesine
devamlı yardımlarından dolayı
Türkiye ve TİKA'ya teşekkürle-
rimi iletmek istiyorum. Özel-
likle bu yatırımlar
çocuklarımızın ve ailelerimizin
refahına doğrudan katkı sağla-
dıkları için büyük önem arz
ediyor." değerlendirmesinde
bulundu.
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GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Cumhuriyeti Gü-
mülcine Başkonsolos-
luğu’na atanan yeni

Başkonsolos Murat Ömeroğlu
görevine başladı. T.C. Gümül-
cine Başkonsoloslu-
ğu’nda görev yapan
Ali Rıza Akıncı’dan
boşalan konsolos-
luk görevine ata-
nan yeni
Başkonsolos Murat
Ömeroğlu Batı Trak-
ya’ya geldi. www.ti-

mebalkan.com sitesinden alınan
bilgilere göre: T.C. Dışişleri Ba-
kanlığı bünyesinde farklı ülke-
lerde görev yapan tecrübeli
diplomatlardan bir olan Başkon-
solos Ömeroğlu, Pazartesi günü
itibariyle yeni görevine başladı.
Başkonsolos Ömeroğlu, yeni
görevinde bir süre geçirdikten

sonra milletlerarası anlaş-
malar ve teamül gereği

sorumluluk bölgesi olan
Doğu Makedonya-
Trakya Eyaleti’nde
Yunan makamlarına

nezaket ziyaretleri ger-
çekleştirecek.

Gümülcine Ba�konsolosu
Ömero�lu görevine ba�ladı
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Kosova, AK için
GÜN SAYIYOR

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Türk Yazarlar Derneği,
“2017 Yılı Yıllık Değerlendirme ve
Seçim Toplantısı”nı yaptı. Kosova

Türk Yazarlar Derneği Şeref Başkanı İs-
kender Muzbeg’in konuşmasıyla başla-
yan toplantı, devamında Zeynel
Beksaç’ın yıllık etkinlik raporunun okun-
ması ve 2017 çalışmalarını değerlendiril-
mesiyle devam etti.
Çok kısıtlı imkanlara rağmen özveri ve
ekip çalışmasıyla başarılı bir yıl kaydedil-
diğini vurgulayan Beksaç, katkısı geçen
dernek üyeleri ile kurumlara teşekkür
etti; yönetim kuruluna 2017 yılında ger-
çekleştirilen etkinliklerden, yayınlanan
kitaplardan, gerçekleştirilen tanıtımlar-
dan ve dernek üyelerinin ulusal ile ulus-
lararası çapta iştirak ettiği edebiyat
buluşmaları, sempozyum, konferans, gö-
rüşmeler ve ziyaretlerden oluşan geniş
bir rapor sundu. Başkan Zeynel Beksaç,
bütün etkinliklerin Prizren Başkonsolos-
luğu, Üsküp’ün Köprü Derneği, Yunus
Emre Enstitüsü, ilkokullarla ortaklaşa
olarak gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.
Beksaç, epey yol alındığını, Balkanlar ça-
pında edebiyatçılar arasında güçlü bir
köprünün kurulduğuna ve ilişkilerin çok
sağlam bir konumda olduğuna vurgu
yaptı www.timebalkan.com’a göre; top-
lantının devamında Kosova Türk Yazar-
lar Derneği’nin yeni yönetim kurulu ve
derneği 2018 yılında temsil edecek baş-
kan seçimi gerçekleştirildi. Derneğin yeni
yönetim kuruluna Zeynel Beksaç, İsken-
der Muzbeg, Enver Baki, Dr. Taner Güç-
lütürk, Miftar Acemi, Reşit Handan,
Davut Hamolar, Yunus Şimşek, Birsen
Gota, Sümeray Cenolari, Naciye Keç,
Edin Kude, Nadide Bırvenik, Mürteza
Büşra, Enver Hacikurteş ve Agnesa Raşit
Globoder seçildi.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova hükümetinin bu yıl ilk
kez düzenlenen toplantısında
bazı bakanlar tarafından takdim

edilen kararlar onaylandı. Kosova Gü-
venlik Gücü Bakanı Rrustem Berisha,
Hükümet’in de desteğini alan Kosova
ve Türkiye arasında mali anlaşmaya
varılmasına dair Cumhurbaşkanı tara-
fından bir kararın çıkarılmasını teklif
etti. Hükümet’in toplantısında 2018-
2020 yılları arasında gençlerin istihdam
edilmelerine dair eylemsel plan ele alı-
narak tartışıldı. Bu planla ilgili yasa ta-
sarısını takdim eden Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanı Skender Reçica pla-
nın amacının gençlerin istihdamının
artırılması olduğunu söyledi. Reçica bu
planla 17 milyon Euro üzerinde bir
meblağın ve bu miktardan 2 milyon
küsur Euro’nun devlet bütçesinden ol-

masının öngörüldüğünü ifade etti. Hü-
kümet toplantısında Sağlık Bakanı
Uran Isamili’nin takdim ettiği Kosova
Hükümeti ve Japonya Hükümeti ara-
sında sağlık alanında anlaşmaya varıl-
ması girişimi onayladı.  Hükümet bu
toplantıda bundan başka Priştine-Mit-
roviça karayolunun  Miloşeva-Vıçıtırın

bölümündeki toprakların kamulaştırıl-
masına dair nihai kararı onayladı.
Hükümet’in toplantısında aynıca Ko-
sova ve Birleşik Krallık İngiltere, İs-
koçya, Galler ve Kuzey İrlanda
arasında Hava Hizmetleri Anlaşma-
sı’na varılması girişimi onayladı. Ko-
sova Güvenlik Gücü Bakanı Rrustem

Berisha, Hükümet’in de desteğini alan
Kosova ve Türkiye arasında mali an-
laşmaya varılmasına dair Cumhurbaş-
kanı tarafından bir kararın
çıkarılmasını teklif etti. Başbakan Bi-
rinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
Behgjet Pacolli Kosova’nın Avrupa
Konseyi üyeliği ile ilgili eylemsel planı
hazırlayacak 11 üyelik Çalışma
Grubu’nun kurulması konusunda ka-
bineyi bilgilendirdi. www.kosovaha-
ber.net sitesine göre; Pacolli ayrıca
Kosova’nın INTERPOL’a üye olma ko-
nusunda sürdürülmekte olan çabalar
ve çalışmalar hakkında kabine üyele-
rine bilgi verdi. Başbakan Haradinaj
Avrupa Konseyi ve INTERPOL’e dair
bu süreci çok olumlu değerlendirdi ve
önümüzdeki Şubat ayında Kosova ve
Makedonya hükümetleri arasında
ortak bir toplantının yapılacağını du-
yurdu.

Kosova Türk 
Yazarlar Derne�i,
Beksaç’la devam 

ediyor

�PEK/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif
Ersoy, ölümünün 81. yıldönümünde
baba ocağı Kosova'da düzenlenen

farklı etkinliklerle yad edildi. Türk İş-
birliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı (TİKA) ile Yunus Emre Enstitüsü
(YEE) tarafından Ersoy'un ölüm yıldö-
nümü nedeniyle Kosova'nın kuzeybatı-
sındaki İstok ve İpek şehirlerinde
programlar düzenlendi. Kosova'nın
kuzeybatısındaki İstok Belediyesine
bağlı Suşitsa köyünde iki yıl önce TİKA
tarafından restorasyonu yapılan Meh-
met Akif Ersoy Camisi'nde mevlit
programı yapıldı.

www.kosovahaber.net sitesinin Ana-
dolu Ajansı’na dayanarak verdiği ha-
bere göre: TİKA tarafından düzenlenen
mevlide TİKA Priştine Koordinatörü
Hasan Burak Ceran, YEE Kosovatem-
silcileri, milli şair Ersoy'un yakınları ile
köy halkı katıldı. Kosova'nın güneyba-
tısında yer alan Prizren şehrindeki
Sinan Paşa Camisi imamı Mustafa
Tombaş, Türk halkının Ersoy'a minnet-
tar olduğunu vurguladı. Allah'tan Er-
soy'un cennet ile mükafatlandırılmasını
dileyen Tombaş, "Bugün burada, bu
topraklarda bu yüce insanı ata topra-
ğında yad ettiğimiz için çok mutluyuz."
dedi. Programda mevlit okundu, dua-
lar edildi. Öte yandan, YEE İpek Şubesi

tarafından Ersoy'un ölüm yıl dönümü
münasebetiyle "Suşitsa'dan Türkiye'nin
Kalbine Yolculuk" adlı panel düzen-
lendi. Priştine Üniversitesi Türkoloji

Bölüm Başkanı Prof. Dr. İrfan Mori-
na'nın konuşmacı olarak katıldığı pa-
nelde İstiklal Marşı şairinin hayatı,
eserleri ve şahsiyeti ele alındı.

Mehmet Akif Ersoy ölüm yıldönümünde
Kosova'da da anıldı
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Ahmet GÖKSAN

SOKA�IN
ADAMI

“Kral Mar��, Türkçeye tercüme edilip beste-
lendikten sonra ilkokul ö�retmenlerinin s�n�fa
girmezden evvel çocuklar�m�za onu söylet-
mesi mecburi idi. Bugün tatt���m�z milli gün-
ler, ö�renciler için istisnas�z yasaklanm��t�.
Okullar bu günlerde tatil yapam�yordu. Cum-
huriyet Bayram�’nda okula gelmeyen ö�ren-
cinin hiçbir mazereti dinlenmiyor, hatta
doktorlardan gelen raporlar bile hiçe say�larak
okuldan tart ediliyordu.” 1970

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Geçti�imiz y�l içerisinde ülkemizi de il-
gilendiren konular ba�ta olmak üzere
olanak buldu�umuzda ya�anan olay-

lar�n perde arkas�n� ara�t�rd���m�z di�er konu-
lar� sizlerle payla�m�� bulunuyoruz.
Yay�nlad���m kitaplarla ilgili olarak kurumla-
r�n düzenledi�i söyle�ilerde siz de�erli okur-
larla birlikte olman�n onurunu da ya�ad���m
için hepinize te�ekkürlerimi ve sevgilerimi
sunuyorum.  Ya�anan olaylar�n nerede ise ta-
mam�n�n çözüme ula�madan yeni y�la aktar�l-
d���n� sizlerde biliyorsunuz. 50 y�l� a�k�n
süredir çözülmeyen veya çözülmek istenme-
yen anla�mazl�klara yenilerinin de eklendi�i
gerçe�ini ya��yoruz. �spanya’da ve Irak’�n ku-
zeyinde ya�anan ba��ms�zl�k referandumlar�-
n�n yeni y�lda da çözülmesinin olanaks�zl���n�
ya�anan tart��malar nedeniyle kaydetmek isti-
yoruz. �spanya’n�n Katalan bölgesinde al�nan
ba��ms�zl�k karar�, geçti�imiz günlerde yap�-
lan parlamento seçimi sonras�nda da benzer
sonucu vermi�tir. Al�nan bu sonuçtan sonra
bütün Avrupa ülkelerinin kulaklar�na kar su-
yunun da kaçt���n� rahatl�kla söylemek olas�-
d�r. �spanya’da ortal�klara ç�kan bu sonuç
Avrupa’da s�n�rlar�n yeniden çizilmesine de
neden olabilir. Bu korkuyu a�abilmek için el-
birli�i ile yo�un çabalar�n harcand���na vurgu
yapmak istiyoruz. Irak’�n Kuzeyi’nde ya�a-
nan siyasi depreme kar��n görü�me kap�s� uz-
la�� ad�na aç�k b�rak�l�yor. Buna ko�ut kendi
içlerinde ise k�r�mlar� ya��yorlar. Dünyada
benzeri k�r�mlar ya�an�rken ülkesinde kö�eye
s�k��m�� olan Bay Donald Trump, Kudüs’ü
�srail’in ba�kenti olarak y�llar öncesinde al�-
nan karar do�rultusunda tan�d���n� aç�klad�.
Bay Trump bu karar� ile ya�anan s�k�nt� ve
çat��malar�n üzerine benzin dökerek yeni
olaylar�n fitilini ate�ledi. BM’de yap�lan oy-
lama öncesinde üye ülkelere yapt��� tehditlere
ald�rmayanlar bu karar�n geri al�nmas� kara-
r�n� onaylad�lar. Ba�lay�c�l��� olmayan bu ka-
rar� alan BM Genel Kurulu’nu �srail
Ba�bakan� Bay Neden Yahu “yalanc�lar evi”
olarak tan�ml�yor.

KUDÜS �SLAM
D�N� �Ç�N KUTSALDIR

Oylar� ile destek veren ülkelerin ald�klar� bu
karar�n arkas�nda durmalar� gerekiyor. Böl-
gede ya�anan olaylardan Filistinlilerin d���nda
hemen herkesin yararland���n� kaydetmek is-
tiyoruz. Çünkü Arap - �srail sava�� diyerek
y�llar öncesinde ba�layan çat��malar �imdi-
lerde “Kudüs �slam dini için kutsald�r” nokta-
s�na do�ru evriliyor. Kutsal olan bu sorun
yaln�zca Türkiye’nin bir sorunu olmas�n�n
ötesinde bütün �slam ülkelerini de ilgilendiri-
yor. Bu nedenle �slam ��birli�i Te�kilat� ile bu
konunun sürekli olarak gündemde tutularak
anlat�lmas� gerekiyor. Son olarak Crans Mon-
tana’da ya�ananlar� yinelemek istemiyoruz.
Bu nedenle K�br�s uyu�mazl���n�n çözümü de
yeni y�la aktar�lm�� bulunuyor. 50 y�l� a�k�n
süredir benzer çözümsüzlükleri ya�ad���m�z
biliniyor. Bay Trump, konuya ili�kin olarak
çözümün fazla zaman yitirilmeden bitirilme-
sini istedi�ine ili�kin aç�klamada bulunu-
yordu. Bu aç�klamaya kar��n Bay Nikos
Anastasiyadis ise “K�br�s Rum taraf� olarak
devletimiz kontrol etmeyi sürdürmek ve vesa-
yeti alt�na almak isteyen Türkiye’nin saçma
tezlerini kabul etmeniz akla uygun de�ildir”
diyerek sokak adaml���na soyunuyordu. Tür-
kiye’nin ve K�br�s Türk taraf�n�n iyi niyetli
önerilerini saçma olarak görenlerin kendi tez-
lerini de saçmal�ktan kurtarmalar� gerekiyor.
Aksi halde sokak adaml��� ile bugüne de�in
dünyada hiçbir sorunun veya uyu�mazl���n
çözülmedi�i biliniyor. Çözümü isteyen Tür-
kiye ve K�br�s Türk’leri ile anla�mamakta
�srar edenlerin çok yüzlü olduklar�n�n kabul
edilmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Taha AKYOL

FAHREDD�N 
PA�A VE 

�TT�HATÇILAR

�smi laz�m de�il, hukuk tarihçisi bir profesör
att��� tweet’lerle Fahreddin Pa�a’y� a�a��la-
m��t�. Sebebi Fahreddin Pa�a’n�n “�ttihatç�”

olmas�yd�... �ttihatç� olaca��na Medine’de �erif
Hüseyin’e teslim olmal�ym��! Tarihçiler gerekli
cevab� verdi.
Hatta ‘Bilimler Akademisi’ adl� bir kurulu� bu
profesöre ödül vermi�, tarihçi Hasip Sayg�l� bu
ödülün geri al�nmas�n� istemi�ti. Fahreddin Pa�a
gibi ders kitaplar�nda anlat�lmayan bir tarihi �ah-
siyete kamuoyu ve bütün kesimlerin sahip ç�k-
mas� önemlidir. Ankara Belediyesi 613. Sokak’a
Fahreddin Pa�a’n�n ismini veriyor. Ben yerle�ik
sokak, cadde ve meydan adlar�n�n de�i�mesine
kar��y�m ama bunu do�ru buluyorum... “613.
Sokak” bir tarihi, bir haf�zay� yans�tm�yor.

ABDÜLHAM�DC�-�TT�HATÇI

Muhafazakâr bir TV kanal�, “Rumeli’ye Elveda”
adl� kitab�m ç�kt���nda beni konuk etmi�ti; ilk
soru “�ttihatç�lar Rumeli’yi nas�l kaybetti?” idi.
Do�rusunun ‘Osmanl� niye çöküyordu’ diye dü-
�ünmek oldu�unu söyleyerek Rumeli’nin kay-
b�ndaki temel sebepleri anlatm��t�m.
Kutupla�m�� bir toplumda ana ak�mlar tarihe de
kutuplardan bak�yor maalesef. Muhafazakâr ke-
simdeki popüler bak��a göre, Ulu Hakan hain-
lerle ve yedi düvelle kahramanca mücadele
etmi�ti. ��te, nihayet TRT dizisinde Abdülhamid
gibi diplomat bir padi�aha �ngiliz elçisini tokat-
latt�rd�lar! Bu durumda Abdülhamid’e muhalefet
eden �ttihatç�lar ya hain ya gafil olmal�yd�!
�ttihatç�lar vatansever insanlard�, iktidarda çok
hatalar� oldu ama onlar�n yeti�melerini ve tec-
rübe kazanmalar�n� sa�layacak siyasi kurumlar
ve siyasi iklim Osmanl�’da var m�yd�? Bu çok
önemli soru, ak-kara gözlü�üyle bak�nca akla
gelmez tabii. Halbuki bu soru bizi “kurumla�ma”
gibi günümüzde de dü�ünmemiz gereken bir so-
runa götürür, götürmelidir.

‘MAVZERDE B�R KUR�UN...’

�u sözler Meclis Ba�kan� �smail Kahraman’�n-
d�r: “Mavzerde bir kur�un, siperde bir ç��l�k, sec-
dede bir dua olan, cennetmekân ulu hakan Sultan
II. Abdülhamid Han...”
Abdülhamid böyle ise ona muhalefet edenler
nas�l olur?! �ttihatç� yani Abdülhamid’e muhalif
Fahreddin Pa�a “kahraman” olabilir mi?! 
��te bu kafayla Fahreddin Pa�a’n�n �erif Hüse-
yin’e teslim olmas� gerekti�ini söyleyebiliyorlar!
Bu bak��la, bu �artlanma ve önyarg�yla “tarih”i
okumak, analiz etmek ve hele de anlamak müm-
kün olmaz. Tarihe böyle ak-kara gözlükleriyle ve
hele da tarihteki bir aktörü ulula�t�rma, öbürlerini
a�a��lama �artlanmas�yla bakmak ciddi bir zihni-
yet problemimizdir. Demokrasinin iyi i�lemesi
için zorunlu denetim kültürü ve ele�tirel zihniyet
de bu yüzden yeterince geli�miyor.

Z�HN� BA�IMSIZLIK

Temeldeki sorun, ‘metot meselesi’dir. Tar�k
Zafer Hocam�z do�ru metodu �öyle formüle et-
mi�ti: “Atatürk’ten olaylara de�il, olaylardan
Atatürk’e gitmek!”
Tarihin her devri için do�rudur bu. Olaylar� se-
bepleriyle, bütün karma��kl���yla ara�t�rmak,
ondan sonra aktörlerin davran��lar�n� ve yine çok
karma��k olan sonuçlar�n� ara�t�rmak... O zaman
zihnimizde hayran oldu�umuz siyasi aktörlere
ba��ml� olmadan olaylar� ara�t�rma melekesi ge-
li�ir... Bilim tarihindeki geli�meler böyle oldu�u
gibi tarihte “özgür birey” de böyle geli�mi�tir.
Medine müdafii kahraman Fahreddin Pa�a’ya
her kesimin sahip ç�kmas�, umar�m, zihni ba��m-
l�l�k yaratan bütün �ablonlar�n k�r�lmas� ve zihni
ba��ms�zl���m�z�n geli�mesi için bir vesile olur.

www.hurriyet.com.tr 
sitesinden al�nm��t�r.

Yunanistan, darbeci
askerleri Türkiye'ye

vermeyecek 
Yunanistan hükümeti, 15 Temmuz darbe giri�iminden 1

gün sonra askeri helikopterle Dedea�aç (Aleksandropolis)
�ehrine kaçan 8 askerin, iltica taleplerine verilecek cevaplar
ne olursa olsun Türkiye’ye iade edilmeyeceklerini açıkladı
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Bulgaristan'da 1989 yılında devrilen
eski komünist rejimin Türk ve Müs-
lümanlara karşı giriştiği silah zo-

ruyla asimilasyon uygulamalarında
hayatını kaybedenlerin anısına tören dü-
zenlendi. Tören, 18 aylıkken, 26 Aralık
1984 tarihinde annesinin kucağında öldü-
rülen Türkan bebeğin anısına yaptırılan
Türkan Çeşme'de gerçekleştirildi.
www.haberler.com’dan alınan bilgilere
göre; Kırcaali'nin Yurtçular köyünde bulu-
nan Türkan Çeşme Anıtı'nda toplanan
binlerce Bulgaristan Türkü, 33 yıl önce öl-
dürülen Türkler için dualar okudu. Anma
törenine, Başbakan Yardımcısı Hakan Ça-
vuşoğlu ile birlikte, Bulgaristan'daki Türk-
lerin kurduğu siyasi partilerin temsilcileri,
sivil toplum örgütlerinin üyelerinin yanı
sıra Türkiye ve Yunanistan'dan çok sayıda
misafir katıldı. Törende yapılan konuşma-
larda komünist iktidarı döneminde ülke-
deki Türklere karşı uygulanan silah
zoruyla asimilasyon ve baskıların bir daha
yaşanmaması dileklerinde bulunuldu.

Bulgaristan Türkleri
Türkan bebek ve
tüm �ehitler için
yollara döküldü

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Özgür Avrupa’yı özetleyen ulus-
lararası kuruluşlar mutluluk, iş
yapma, ülkelerin zayıf yönleri,

pasaportların değeri, terörizm tehdidi
ve rüşvet, gibi konularda çeşitli araştır-
malar gerçekleştirdi. Bu araştırmalara
göre Makedonya, mutluluk endek-
sinde Balkanlarda sonuncu olurken ti-
caret yapmakta ise ilk sırada yer aldı.
Dünya Enstitüsü tarafından 155 ülke-
den hazırlanan küresel mutluluk en-
deksine göre 92. sırada yer alan
Makedonya diğer tüm Balkan ülkeleri-
nin gerisinde kaldı. Dünya Bankası’nın

190 ülkeyi kapsayan ticaret yapma
araştırmasına göre, Balkan ülkeleri ara-
sında birinci olan 11. sıradaki Make-
donya yer aldı. Makedonya’nın
arkasından sırasıyla, 37. sıradaki Slo-
venya, 40. sıradaki Kosova, 43. sıradaki
Sırbistan, 51. sıradaki Hırvatistan ve 86.
sıradaki Bosna Hersek geliyor.Make-
donya, Barış Fonu ülkelerinin zafiyet
endeksine göre, Bosna Hersek ve Sır-
bistan’dan daha iyi Karadağ, Hırvatis-
tan ve Slovenya’dan daha kötü
durumda. Bu alanda, Makedonya 112.,
Bosna Hersek 93., Sırbistan 107., Kara-
dağ 130., Hırvatistan 138. ve Sloevanya
162. oldu. www.timebalkan.com site-

sine göre; Pasaport değeri indeksine
göre Makedonya yine bölge ülkeleri
arasında orta sıralarda yer alarak 38. sı-
rada kendisine yer buldu. Makedonya
pasaportu ile 108 ülkeye vizesiz seya-
hat edilebiliyor. Balkan ülkeleri ara-
sında 150 ülkeye vizesiz seyahat ile 10.
sırada yer alan Slovenya ve 145 ülkeye
vizesiz seyahat eden 14. sıradaki Hır-
vatistan ilk sıralarda. Bunları 114 ül-
keye vizesiz seyahat ile 35. sıradaki
Sırbistan, 105 ülkeye vizesiz seyahat ile
Karadağ, 101 ülkeye vizesiz seyahat ile
Bosna Hersek ve 41 ülkeye vizesiz se-
yahat ile Kosova takip ediyor. Eko-
nomi ve Barış Enstitüsü tarafından

derlenen terörizm tehdidi endeksinde
Balkanlardan en kötü yeri 70. sıradaki
Kosova alırken onu 78. sıradaki Bosna
Hersek, 92. sıradaki Makedonya, 122.
sıradaki Karadağ, 126. sıradaki Sırbis-
tan ve 130. sırayı paylaşan Slovenya ve
Hırvatistan takip etti. Freedom
House’un 199 ülkeyi kapsayan medya
özgürlüğü alanında Makedonya 139.,
Bosna Hersek 103., Sırbistan 98., Ko-
sova 96. Karadağ 86., Hırvatistan 76. ve
Slovenya 33. sırada yer aldı. Sınır Tanı-
mayan Gazeteciler’in aynı soru ile yap-
tığı araştırmada da Makedonya 111.
sırayla Balkan ülkeleri arasında son
yeri aldı.

Makedonya mutsuzlu�u kimseye kaptırmadı

T�RAN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı
ve Türkiye Diyanet Vakfının
(TDV) Arnavutluk'un başkenti

Tiran'da inşa ettirdiği Namazgah Ca-
misi, Balkanlar'ın en büyük camisi
olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katılımıyla 2015 yılında
temeli atılan caminin kaba inşaatı ta-
mamlanırken, 2018 sonunda hizmete
açılması bekleniyor. www.dunyabul-
teni.net’e göre: Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği
Koordinatörü Yasin Şengül, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, caminin
kaba inşaatının sonlandığını ve 4 mi-
naresi ile şerefelerinin yapıldığını ak-
tardı. Cami garajlarında ve kültür
merkezinde ise hem mekanik hem
izolasyon çalışmalarının sürdüğünü
dile getiren Şengül, kurşun ve taş kap-
lama işinin büyük oranda tamamlan-

dığını ve elektrik tesisatı işlerinin
devam ettiğini söyledi. Cami inşaatı-
nın 2018 yılının sonlarına doğru bit-
mesi için çalışmaların tüm hızıyla
devam ettiğini aktaran Şengül, cami-
nin tamamlandığında “Balkanların en
büyük camisi olacağını" bildirdi.
Şengül, Namazgah Camisi inşaatının
10 dönüm arazi üzerine kurulu oldu-
ğunu, caminin yaklaşık 5 bin kişilik
cemaat kapasitesi bulunduğunu, dış
alanıyla burada 10 bin kişinin namaz
kılabileceğini kaydetti. Caminin, Ar-
navut halkı arasında namazgah böl-
gesi olanak bilinen bölgede
yapıldığını anlatan Şengül, caminin
"100 yıl öncesine dayanan bir rüya" ol-
duğunu ifade etti.

Cami inşaatı için 1990’lı yıllarda bir gi-

rişim olduğuna ancak bunun 2015 yı-
lında caminin temelinin atılmasıyla
gerçekleştiğine işaret eden Şengül,
“Arnavutluk’ta, Osmanlı mimarisiyle
günümüz inşaat teknolojisini birleşti-
rerek bu yapılan inşaatı inşallah biz
Türkiye olarak Arnavut kardeşleri-
mize hediye etmiş olacağız.” diye ko-
nuştu. Türkiye Diyanet İşleri
Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı
tarafından inşaatı yapılan caminin
maliyetinin yaklaşık 30 milyon av-
royu bulacağını belirten Şengül, Türk
vatandaşlarının da topladıkları yar-
dımlarla cami inşaatına katkı sağla-
dıklarını sözlerine ekledi. Namazgah
Camisi'nin külliyesinde çalışma oda-
ları, kütüphane, kültür merkezi, oto-
park, Kur'an-ı Kerim kursu, sergi
salonu, yemekhane ve konferans sa-
lonu da bulunacak. Caminin yanına
ayrıca "Birlikte Yaşam Müzesi" adını
taşıyacak bir müze de inşa edilecek.

Balkanlar’ın en büyük 
camisi Tiran’da yükseliyor
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Avrupa’da yer alan Slovenya’n�n ba�kenti
Ljubljana, ülkenin tam ortas�nda yer al�yor

Kanl� 30 Y�l Sa-
va�lar�’n�n so-
nunda 1648’te

Westfalya’da kurulan
Bat�l� Dünya Düzeni
çöktü. Bat�l�lar, 350
y�la, insanl�k tarihinin
en kanl� sava�lar�n�, en
ürpertici katliamlar�n�,
bütün medeniyetlerin kökünü
kaz�yan, ba�kas�na hayat
hakk� tan�mayan orman ka-
nunlar�n�n hâkim oldu�u hak-
s�z, hukuksuz, sömürgeci ve
emperyalist y�k�m� s��d�rd�lar.
Bat�’da gerçekle�tirilen büyük
siyasî, entelektüel, bilimsel ve
iktisadî devrimler, gelinen
noktada, insanl��� tam bir on-
tolojik felâketin, kaosun ve
ç�kmaz soka��n e�i�ine sürük-
ledi!

TÜRK�YE’S�Z YEN�
B�R DÜNYA 

KURULAMAZ!

Art�k bildi�imiz dünyan�n so-
nuna geldi insanl�k: Yeni bir
dünya kurulacak ama yeni
dünyan�n kurulu�u çok sanc�l�
olacak... Yeni dünyan�n kuru-
lu�unda Türkiye kilit rol oyna-
yacak: Türkiye’siz, yani bin
küsur y�l boyunca onca fikir
ve olu� çilesiyle geli�tirdi�i-
miz medeniyet birikimimiz
gözard� edilerek yeni bir dün-
yan�n kurulmas� mümkün ol-
mayacak. Bunu, bütün Bat�l�
güçler anlad� fakat bizim ente-
lijansiyam�z anlayamad� hâlâ!
Ama onlar da anlayacak bir
süre sonra...

ÜSKÜP’ÜN 
���R�, �UURU VE

UYANI�I...

Balkanlar seferimiz sürüyor...
Geçti�imiz hafta üç gün bo-
yunca Makedonya’n�n ba�-
kenti, �stanbul’un karde�i, ruh
ikizi Üsküp’teydim. Yahya
Kemal’in rüyalar�n� ye�erten,
hayallerini büyüten, sanat�n�
kanatland�ran, dünyas�n� in�a
eden Üsküp’te... Üsküp, bir
rüyan�n hâlâ bize göz k�rpan,
yokolu�a direnen deli�men
�ehri...  �iiri ve �uuru... �u ân
uzun bir k�� uykusundan uya-
n�yor yava� yava�... Üsküp’ün
dirili�i, uyan���, yeniden haki-
kat medeniyeti �uuruyla dona-
narak �iire duru�u
h�zlanacak... Üsküp’te kald�-
��m süre boyunca Üsküp’ün
hakikat medeniyeti �uurunun
mayas�n� karan, ruhunu aya�a
kald�rmaya çal��an güzel in-
sanlarla, öncü dervi�lerle, y�l-
madan, y�k�lmadan önalan ve
önaçan ak�nc�larla ve alperen-
lerle birlikte oldum... Bir
günde 4-5 program, bir o
kadar da ziyaret gerçekle�tir-
dik sevgili karde�im Osman
Atalay’la... �HH’n�n stratejik
beyni, Balkanlar’�n uç beyi
Osman Atalay, Balkanlar’� en
iyi bilen, Balkanlar’�n yeniden
toparlanmas�, kendine gelmesi
ve aya�a kalkmas� için gece-
sini gündüz yapan, Balkanlar�
yurt edinen bir dirili� eri...
Uluslararas� Balkan Üniversi-
tesi’nde dikkatle dinlenen bir
konferans verdim. Üniversite-
nin rektörü �smail Kocayusu-
fo�lu Hoca’n�n, �anghay
E�itim Kriterleri’ne göre Ma-
kedonya’n�n en iyi üniversitesi
oldu�unu söyledi�i, h�zla bü-
yüyen, Balkanlar’�n medeni-
yet ufkunu büyüten, umudunu
ye�erten bir üniversite buras�.
Önceki rektör �inasi Gündüz
Hoca’dan sonra �smail Ho-
ca’da da bu ufkun ve umudun
canl�, co�kulu yans�malar�n�
gördüm. Ayn� dinamizmi Te-
tovo / Kalkendelen Devlet
Üniversitesi Felsefe Bölümü,
�arkiyat ö�rencileriyle yapt�-
��m, pür dikkat dinlenen 2 sa-
atlik derste de mü�ahede
ettim. Süleyman Baki Ho-
ca’yla üniversiteyi gezdik...
Umutland�m. Gözlerim ya-
�ard�... duyguland�m. Ensar
Kültür ve Dayan��ma Derne-
�i’nde samimi bir sohbetin or-
tas�nda buldum kendimi.
Hüsrev Emin karde�imin ve
kab�na s��maz e�i Leyla Ha-
n�m’�n özene bezene büyüt-
tükleri, 15 ya��na ula�an, genç
sanatç�lar�n, edebiyatç�lar�n,
yazarlar�n okulu hâline gelen
Köprü Dergisi’nde doyumsuz
bir sohbete dald�k gece yar�-
s�na kadar genç sanatç�, yazar
arkada�larla... Bushi Hotel’de
iki saate yak�n süren, Köprü
Dergisi’nin organize etti�i,
soluk solu�a dinlenen Balkan-
lar’�n Gelecek Tasavvuru ba�-

l�kl� bir konferans verdim. Ko-
sova’dan gelen güzel insan
Faz�l Karde�im, Hüsrev Kar-
de�im ve Osman Atalay kar-
de�imle Makedonya Devlet
Televizyonu’na gittik. Orada
iyi bir program yapt�k. Ana-
dolu Ajans�’n�n Balkanlardaki
�ubesinin merkezi Üsküp üs-
sünde har�l har�l çal��an, gele-
ce�i kuran karde�lerimizle bir
röportaj yapt�k.

KÖKLÜ VE
UZUN SOLUKLU

BALKAN 
STRATEJ�S� �ART!

Köprü Dergisi’ndeki sohbeti-
mize Adnan �smaili Bey de
kat�l�nca sohbetin tad� koyu-
la�t�... Adnan �smaili Arnavut
kökenli, Aliya’n�n çal��ma ar-
kada�lar�ndan bir öncü. �kinci
Aliya.BESA’n�n (Ahde Vefa
Partisi’nin) ba�kan�. Yap�lan
seçimlerde 120 ki�ilik Make-
donya Parlamentosu’nda 5
milletvekili ç�karmay� ba�ard�
BESA. Bu, büyük bir ba�ar�
olarak kabul ediliyor Make-
donya’da. Adnan �smaili sa-
dece partiyle öncülük
yapm�yor: “Logos A” ba�l�kl�
Makedonya’n�n en kaliteli ki-
taplar�n� yay�mlayan yay�nevi-
nin, çe�itli e�itim
kurumlar�n�n da öncüsü dertli,
yüre�i yang�n yerine dönen çi-
leke� bir isim. Makedonya’n�n
yar�s� Arnavut ve Bo�nak
Müslümanlardan olu�uyor. 2
milyonluk ülkede 130 bin
Türk ya��yor.
Türkler, inançlar�n� koruyabi-
liyor olmalar�n� Arnavut Müs-
lümanlara, vefakâr, cefakâr ve
fedakâr öncü isimlere borçlu-
lar. Ancak Türkiye, Makedon-
ya’da bir hata yap�yor: Sadece
Türkleri eksen alan bir strateji
izliyor. Bu çok yanl�� bir stra-
teji. 
Balkanlar’�n bütününde Türk
az�nl�klar� de�il Müslüman
ço�unlu�u eksene alan bir
strateji izlerse, Balkanlar’da
tarihî bir at�l�m�n gerçekle�ti-
rilmesinin yap� ta�lar�n�n dö-
�enmesine katk�da bulunabilir
Türkiye. Ayr�ca Balkanlar’da
Balkan kökenli müslümanlar
üzerinden strateji geli�tiremez-
sek, Balkanlar’�n bize ba�la-
d��� umutlar bo�a ç�kabilir ve
Balkanlar bir kez daha yaln�z-
l��a, Avrupal�larla Amerikal�-
lar�n insaf�na terkedilmi� olur;
ki, bu Türkiye’nin güvenli�i
aç�s�ndan da çok büyük sorun-
lara yol açar. Unutmayal�m:
Erdo�an’�n da her zaman dik-
kat çekti�i gibi Türkiye’nin
güvenli�i Balkanlar’dan ba�-
lar...

BALKAN
STRATEJ�S�, 

BALKAN KÖKENL�
MÜSLÜMANLARLA

BEL�RLENMEL�

Son olarak önemli bir mese-
leye dikkat çekmek istiyorum:
Türkiye’de Adnan �smaili gibi
bir öncü isim, FETÖ’cü diye
lanse edildi. Gerçi sonradan
düzeltildi ama bu olmaz! Bu,
kendi aya��m�za kur�un s�k-
mam�z anlam�na gelir ve
böyle bir iftiran�n, karalama-
n�n bedeli, bu dünyada da, öte
dünyada da çok a��rd�r. Tür-
kiye, güçlü ve köklü bir Bal-
kan stratejisini Balkan kökenli
öncü isimlerle belirleyemezse,
hem Balkanlardaki karde�leri-
mizin umutlar� söner hem Bal-
kan ülkelerinin -teker teker
AB’ye al�nmas�yla birlikte- �s-
lâmî kimlikleri ve varl�klar�
tehlikeye dü�er hem de Bal-
kanlar’� kaybeder. Bunun orta
ve uzun vadede nas�l büyük
bir felâketle sonuçlanaca��n�
siz dü�ünün art�k. Bendeniz
Müslüman bir yazar olarak va-
zifemi yap�yor, güçlü, köklü
ve kal�c� Balkan stratejisini
nas�l geli�tirebilece�imiz ko-
nusunda yol haritas� sunabile-
cek gözlemlerimi buradan
payla��yorum. Bu gözlemle-
rimi ilgili yerlere de ayr�nt�l�
olarak iletece�imi hat�rlatm��
olay�m.
www.yenisafak.com 
sitesinden al�nm��t�r..

Yusuf KAPLAN

BALKANLARIN
UMUDU; KÖKLÜ

B�R GELECEK 
TASAVVURU

Slovenya’nın büyüleyici
başkenti LJUBLJANA

375 metre yükseklikte yer alan Ljubljana Kalesi, şehrin doğu kıs-
mında yer alıyor. Mimarisi ile oldukça dikkat çekici kale, her yıl
binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Yıl boyunca çeşitli or-
ganizasyonlara ev sahipliği yapan kale yeşil bir tepe üzerinden
tüm kente hükmediyor. 11. Yüzyılda inşa edilen kaleye çıkmak
için iki yol kullanılıyor, yürüyerek ve fünikelerle. Kale içinde yer
alan Sloven Tarihi Müzesi, Kukla Tiyatrosu, Aziz George Şapeli
ve Gözcü Kulesi turistlerin ilgi odağı oluyor. Kalenin açılır kapa-
nır kapılarının 15. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğuna karşı ko-
runma amacıyla yapıldığı söyleniyor.

Ljubljana Nehri üzerinde birçok köprü yer alıyor. Köprüler ara-
sında özellikle Ejderha Köprüsü ve Üçlü Köprü dikkat çekiyor.
Üç köprü şeklinde tasarlanan üçlü köprü, şehrin merkezinde bu-
lunan Preseren Meydanı'na açılıyor. Granitle kaplanan köprü
şehrin tarihi ve doğasıyla sağladığı mükemmel uyumu ile göz
dolduruyor. Bir diğer popüler köprü Ejderha Köprüsü ise iki ya-
nında yer alan yeşil ejderhaları ile şehrin en gözde yerlerinden
biri oluyor.

Ljubljana'nın en büyük parkı olan Tivoli, yeşilliği, sakinliği ve
huzur veren yapısı ile doğa severlerin beğenisini kazanıyor. Par-
kın içinde yer alan gül bahçesi, Podturn ve Çekin malikâneleri
farklı bir hava yaratırken elindeki balıktan su fışkırtan heykel ise
parka şirin bir görünüm katıyor. 17. Yüzyıl Rönesans akımına
uygun olarak tasarlanan Podturn Manor, 19. yüzyılda Avus-
turya İmparatorluğu'nun emri ile baştan sona neoklasik tarzda
yenileniyor. Çağdaş Slovenya Tarihi Müzesi olarak fonksiyon
gören Çekin Malikanesi ise 1720 yılında barok mimarisi kullanı-
larak tasarlanıyor. Ayrıca parkta 1880 yılında yapılan bir gölet de
yer alıyor. Göletin içinde balıklar ve etrafında kuşlar, Tivoli Par-
kı'na bambaşka bir ambiyans katıyor.

Şehrin merkezinde yer alan Preseren Meydanı, en kalabalık tu-
ristik mekânların başında yer alıyor. Meydanın en gösterişli ya-
pısı Fransizkan Kilisesi, Fransizkan tarikat geleneğine uygun
olarak somon pembesi renginde yaptırılıyor. 1646 yılında inşa
edilen kilise 1700'lerde ön cephesi barok şeklinde yeniden tasar-
lanıyor. Meydana ismini veren ünlü şair France Preseren'in
bronz heykeli ise meydanda yerini alıyor. Heykelin hemen arka-
sında 19. yüzyılın başlarında yapılan Neo-Rönesans özelliklere
sahip Ljubljana Merkez Eczanesi bulunuyor. Meydan ayrıca
Ulusal Kütüphane'ye ve Zale Mezarlığı'na da ev sahipliği yapı-
yor. Sokak sanatçılarının müziklerini icra ettiği ve birçok organi-
zasyonun gerçekleştiği meydan, mutlaka ziyaret edilmesi
gereken yerlerin başında geliyor.

Tivoli Parkı'nın hemen yanında yerini alan Slovenya Ulusal Mü-
zesi, Taş Devri'nden bu yana farklı dönemlerden kalma yaklaşık
400 binden fazla tarihi objeyi sergiliyor. Slovenya tarihini gözler
önüne seren müze, özellikle sahip olduğu eski para koleksiyonu
ile ilgi odağı oluyor. 1821 yılında kurulan müzede uygulamalı
sanatlar, baskı ve çizimler, nümizmatik ve arkeoloji olmak üzere
dört bölüme ayrılıyor. Ulusal müzede yer alan en ilginç eserler
arasında ise kemikten yapılmış dünyanın ilk müzik aracı flüt yer
alıyor. Ayrıca müzede Slovenya'nın sahip olduğu tek mumya ve
tabut da bulunuyor.

www.sozcu.com.tr
sitesinden alınmıştır….

Doğal güzellikleri ile dikkat
çeken Ljubljana tarihi ve ken-
disiyle aynı adı taşıyan nehri

ile adından söz ettiriyor. Kolay ula-
şımı, sıcakkanlı insanları ve güveni-

lirliği ile keyif veren Slovenya, özel-
likle şehrin sembolü olan Ljubljana
Ejderhası ile ön plana çıkıyor. Gücü
ve cesareti simgeleyen bu heykel,
Ljubljana Kalesi'nde yer alıyor. Alp

dağlarının eteklerinde kurulan şehir,
doğayla uyum içinde inşa edilen bi-
naları ile muhteşem bir görünüşe
sahip. Yüksek yaşam kalitesi ve sun-
duğu imkanlar nedeniyle öğrenciler

tarafından en çok tercih edilen şehir-
ler arasında yer alıyor. Küçük ve
şirin bir şehir olan Ljubljana, canlı ve
enerjik yapısıyla Orta Avrupa şehir-
lerini andırıyor.
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Siz sevgili okuyucular�m�
sevgi ve muhabbetle selam-
lar�n en güzeli ile selaml�-

yorum. Bugün sizlere ne yazaca-
��m� dü�ünürken imdad�ma nihâ-
yete ermekde olan 2017 senesi
yeti�ti. Malumunuzdurki �u s�ra-
lar tüm ecnebi diyarlar�nda Noel
Bayram� kutlamalar� ve yeni
seneye girmenin haz�rl�klar� var
ve Kanada’da bu ülkelerden sade-
ce bir tanesi. Türkiye d���na ç�k�-
��m�n ilk senesi bana çok garip ve
bir o kadar da enteresan gelmi�di
çünkü ailemden ve arkada�lar�m-
dan uzak, yeni bir ülkede, hiç
tan�mad���m yeni insanlarla onla-
r�n kültürleri içersinde onlarla
hayat�m� idâme etmeye ba�laya-
cakt�m. Bu benim için yabanc�s�
oldu�um bir ortamd� ve bu yüz-
den çok heyecanl�yd�m. Hatta,
Kanada’ya ayak bast���m�n ilk
haftas� Kanadal�lar bana göç için
yanl�� bir ülke seçimi yapt���m�
ve çok pi�man olaca��m� dahi
söylemekten geri durmad�lar ve
onlara niçin diyerek sual etti�im-
de bana Kanada’n�n dünyan�n en
so�uk ülkelerinden birisi oldu�u
ve her sene bu sebebten ötürü
tüm göllerin, nehirlerin buz tuttu-
�u hatta s�cakl���n eksi k�rklara
kadar dü�tü�ünü heyecanl� bir
dille anlatt�lar. Bende tabiki dinle-
yip kendi kendime, görelim mev-
lam neyler neylerse güzel eyler
diyerek teselli etmeye çal��t�m.
Kanada’ya gelmezden bir sene
evvel inan�lmaz derecede kar
ya���� olmu� ve hatta Toronto
Belediye Ba�kan� Kanada
Kraliyet Birlikleri’nden yollardaki
kar� temizlemek için acil kodunda
yard�m dahi istemi�. Allah’�n
i�ine bak�n�z ki benim geldi�imin
ilk senesi ve ilk k���nda neredeyse
hiç kar ya�mad� ve hava s�cakl���
s�f�r�n alt�na inmedi. Tabiki bana-
da Kanadal�lar’la �akala�ma f�rsa-
t� do�mu�du; onlara dedim ki,
hani nerede sizin o müthi� k��
ay�n�z, herhalde bu sene unuttu
sizi diyerek tak�ld�m. Onlarda,
evet, çok �ansl�s�n bu sene k��
buraya u�ramad� dediler.
Do�rusunu isterseniz bende hiç
dert etmedim k���n gelmedi�ine
çünkü so�u�u hiç sevmem ve
çekemem yap� olarak. 

ENTERESAN 
KUTLAMALAR

Tabi ki Kanadal�lar aras�nda onla-
r�n Noel Bayramlar�n� ve yeni
senenin biti�ini nas�l kutlad�klar�-
n� tecrübe etme f�rsat�n� buldum
ve bu bana k�taya ayak bas���m�n
ilk senesi çok enteresan gelmi�ti.
Kanada’da Kas�m ay�n�n giri�i ile
tüm ülke Bayram havas�na ve
co�kusuna bürünür ve Noel yani
onlar�n tâbiri ile Christmas için
hangi hediyelerin al�naca�� kara
kara dü�ünülür, özellikle de
çocuklar için çünkü çocuklara
Santa  Claus’un yani bizim tâbiri-
miz’le evliya Klaus’un onlara
hediyeler getirece�i heyecanl�
biçimde telkin edilir. Bu Santa
Claus öyle marifetli ki geyikleri
ile havada uçup geceleri herkes
uykudayken evlerin bacalar�ndan
içeri girip hediyeleri sessizce b�ra-
k�p gidiyor. Kanadal�lar
Christmas hediyeleri ve süsleme-
leri için ev ba�� yakla��k ikibin
dolar harcam��lar ki bu müthi� bir

rakam. Zavall� Kanadal�lar
Evliya Klaus’un onlara hedi-
ye getirmedi�ini ve asl�nda
kapitalist ve neo-liberal siste-
min sahiplerinin yani efendi-
lerinin onlar�n evlerinin baca-
lar�ndan gece vakti onlar
uykudayken gizlice girip
onlar�n paralar�n� çal�p gitti-

�inin fark�nda bile de�iller. Bu
öyle bir sistemki her k�l��a girip
her vakti f�rsat bilip insanlar�
sömürmekte ve hergün kendine
daha da ba��ml� hale getirmekte-
dir. Müslümanlar�n Allah yolunda
kesti�i kurbanlara laf eden bu sis-
tem her sene Christmas ve yeni
y�l kutlamalar� için dünya gene-
linde milyonlarca zavall� a�ac�
katletmektedir. �nan�n bana her
sene Noel Bayram�n ertesi günü
d��ar� ç�kt��mda binlerce zavall�
a�ac�n nas�l ac�mas�zca çöp
bidonlar�na b�rak�ld���n� yüre�im
a�layarak görmekteyim. ��te bat�
budur, amac� için yeti�tirir, kulla-
n�r ve i�i bitince f�rlat�r atar. 

�SRAF

Ne yaz�kki vatan�m�z Turkiyedeki
ço�u insanda kapitalist sistemden
ister istemez nasibini alm�� görü-
lüyor ve buradaki insanlar� arat-
mayacak �ekilde israf içersindeler
çünkü kapitalist sistemin var
olmas� için bizler herdaim ihtiya-
c�m�z olmasa dahi tüketmekle
yükümlüyüzki onlarda bizim için
sürekli üretsin ve satt�klar� mallar-
dan milyarlarca dolar kazans�nlar.
Daha evvelki yaz�lar�mda mevzu
bâhis etti�im üzere bizler, yani
inananlar Allah’�n emretti�i �ekil-
de hayatlar�m�z� idâme etme�e
mecburuz e�erki Müslümanlar
oldu�umuzu iddia ediyorsak, yok
etmiyorsak o zaman zaten sorun
yok ve bizlerde dinlerini oyun ve
e�lenceye arac� yapan liberal ve
kapitalist bat�l�ar gibi bir müddet
Allah’�n emri vaki bulana dek
hayat�m�z� devâm ettiririz bu dün-
yada. Fakat ço�unlu�u Müslüman
denilen bir toplulukda nas�l olu-
yorda insanlar�m�z t�pk�s�n�n
ayn�s� olarakdan yollar�n� �a��rm��
H�ristiyan ve Yahudiler gibi onla-
ra benzeyerek’den hayatlar�n�
devam ettirebiliyorlar? Niçin biz-
lerde bu gibi vakitleri f�rsat bile-
rek’den ailece, mahallece, millet-
çe ve devletçe oturup geçen koca
bir senenin muhasebesini yapm�-
yor ve nerede hatalar�m�z oldu
diyerekden gelecek sene için plan
ve projeler haz�rlam�yoruz? Bat�
bunu çok iyi yap�yor hemde o
kadar iyi yap�yorki b�rak�n gele-
cek seneyi, gelecek yüzsene için
muhasebe yap�yor.
Co�rafyam�zda vuku bulan sözde
Arap bahar�, hain 15 Temmuz
kalk��mas� ve Kudüs’ün ABD
taraf�ndan tek tarafl� israil’in ba�-
�ehri ilan edilmesi bunlardan
sadece bir kaç�d�r. Müslüman�
Müslümana k�rd�rmay�, Allah’�n
bizlere bah�etti�i paha biçilmez
do�al kaynaklar�m�z� bizim eli-
mizle kendi faydalar� için kullan-
may�, Müslümanlar� birbirine
dü�ürüp sonra onlara milyarlarca
dolar de�erinde silah satmay�, bir-
birlerini öldürmelerini vedâhi kül-
türlerimizi kendi emelleri u�run-
da tahrib etmeyi çok iyi hesap
ediyor. Sözde hiç sevmedi�imiz
fakat hayatta ayn� onlar gibi ya�a-
d��m�z bat�y� suçlamak yerine
ben derimki, gelin kendimizi suç-
layal�m ve oturup isti�are edelim,
muhasebe edelim ve tüm hatalar�-
m�zla yüzle�elim. Gelin 2018
senesini okuma, dü�ünme ve pis-
liklerden ki buna tüm �irklerde
dahil kurtulma senesi yapal�m!!!

Yusuf BA�ARAN

2017’N�N
MUHASEBES�

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp’te yoğun hava kir-
liliğinden dolayı kamu
ve özel otobüslerde ula-

şımın ücretsiz olması kararlaştı-
rıldı. Üsküp Şehir Belediyesi,
yoğun hava kirliliğinden dolayı
kamu ve özel otobüs-
lerle ulaşımın
ücretsiz olması
kararını vakit
kaybetmeden
yürürlüğe
koydu. Üsküp
Şehir Belediyesi
Başkanı Petre Şilegov’un açıkla-
dığı karara göre, otobüslerle
ücretsiz ulaşımın hava kirliliği-
nin azalmasına kadar devam

edeceği belirtildi. Şilegov,
Üsküp’e bağlı tüm belediye
başkanlarını alınan bu kararın
uygulanması için destek olma
çağrısında bulundu.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; Üsküp Şehir
Belediyesi Başkanı Petre
Şilegov, hava kirliliğine karşı

alınan önlemler kapsamın-
da, Üsküp’e bağlı

tüm belediye baş-
kanlarından
sınırları içerisin-
de bulunan inşa-

atları bir süreliğini
durdurma çağrısı

yaptı. Şilegov, Üsküp
Belediyesi çalışanlarına da
kamu otobüslerini kullanmaları
noktasında uyardı. 

Üsküp Belediyesi’nden 
otobüslerde ücretsiz ula��m

Gaziemir Belediyesi’nden
Balkan Türkleri’ne anma
�zmir'de, Balkanlar'daki asimilasyon politikalar� nedeniyle

hayat�n� kaybeden Türkler, düzenlenen törenle an�ld�
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gaziemir Belediyesi’nden
yapılan açıklamaya göre,
Balkanlar'da yaşayan

Türklere yönelik asimilasyon
uygulamalarında hayatını kay-
bedenler anısına belediye ile
İzmir Balkan Göçmenleri
Kültür ve Dayanışma
Derneğince tören düzenlendi.
Sarnıç'taki törende katılımcılar,
Göç Anıtı'na karanfil bıraktı.
Gaziemir Belediye Başkanı
Halil İbrahim Şenol,
Balkanlar'daki göçler sırasında
yakın tarihin en fazla kan ve
gözyaşının döküldüğünü söyle-
di. Bulgaristan Türklerine
insanlık dışı baskı ve zulüm
yapıldığını belirten Şenol,
"Zorunlu göç sırasında yaşanan
insanlık dışı muamele, şüphesiz
tarihe bir utanç belgesi olarak
geçecektir. Asimilasyon politi-
kalarını ve baskı girişimlerini
bir defa daha şiddetle kınıyor,
bu baskılar esnasında şehit
düşen bütün soydaşlarımızı
rahmetle anıyorum." ifadelerini
kullandı. İzmir Balkan
Göçmenleri Dernekleri Genel
Başkanı Abdurrahim Nursoy da

Bulgaristan'daki politikalar
nedeniyle doğdukları topraklar-
da yaşama şanslarının ellerin-
den alındığını anlattı.
www.timetürk.com sitesinin
haberine göre; Nursoy, şunları
kaydetti: "Dünyanın gözü

önünde Tudor Jivkov milisleri
tarafından biz Türklere bir soy-
kırım yaşatıldı. Bulgaristan
Türklerinin haklarını arayan
kahramanlarımızın çoğu tutuk-
landı, cezaevlerine atıldı ve
işkence gördüler. Bizler her yıl

burada toplanıp o günleri ana-
cağız çünkü tarihte yapılan
hatalardan ders alınması, bu
olayların ve bedel ödeyenlerin
unutulmaması için bu anma
etkinliklerinin devam etmesi
gerekir."

MOSTAR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ve Türkiye’nin
yurtdışındaki kültür elçisi

olan Yunus Emre Enstitüsü iş bir-
liğiyle kardeş şehir Mostar’da
açılan kurslar yeni mezunlarını
verdi. Mezuniyet töreni ve mezu-
niyet sergisinin açılışına
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik
ve Kayseri protokolünün eşleri
de katıldı. Kayseri Büyükşehir
Belediyesi ile Yunus Emre
Enstitüsü iş birliğinde Bosna
Hersek’in Mostar şehrinde yürü-
tülen meslek ve sanat kurslarında
Ekim-Aralık 2017 tarihlerinde
eğitim gören 194 kursiyere sertifi-
kaları verildi ve 3 ay süren kurs-
larda üretilen eserler sergilendi.
Sergi Açılışı ve sertifika progra-
mına Türkiye Cumhuriyeti
Mostar Başkonsolosu Zerrin
Kandemir, Gümrük ve Ticaret
Bakanı Bülent Tüfenkci’nin eşi
Esra Tüfenkci, Kayseri Valisi
Süleyman Kamçı’nın eşi Ayşe

Kamçı, Kayseri Garnizon
Komutanı Tuğgeneral Ercan
Teke’nin eşi Sevil Teke, Kayseri
Büyükşehir Belediye Başkanı
Mustafa Çelik’in eşi İkbal Çelik,
Büyükşehir Belediyesi İşletmeler
ve İştirakler Daire Başkanı İlyas
Yıldırım, Büyükşehir Belediyesi
Meslek Edindirme Kursları
Müdiresi Mürşide Gonca Arslan,
Mostar’daki okullar ve dernekle-

rin yöneticileri, kursiyerler ve
Mostar halkı katıldı. www.time-
balkan.com’a göre, Türkiye
Cumhuriyeti Mostar
Başkonsolosu Zerrin Kandemir,
Mostar ve Kayseri’nin kardeş
şehir protokollerinin kağıt üze-
rinde kalmamasından memnuni-
yet duyduğunu belirterek, iki
ülke arasında köprü vazifesi
gören bu tür çalışmaların önemi-

ni vurguladı. Büyükşehir
Belediyesi Başkanı Mustafa
Çelik’in eşi İkbal Çelik de konuş-
masında dost ve kardeş şehir
Mostar’a hizmet vermekten dola-
yı her zaman büyük bir mutluluk
duydukları dile getirerek birlik
ve beraberliği pekiştiren bu tür
çalışmalara önümüzdeki dönem-
lerde de hız kesmeden devam
edeceklerini söyledi.

Kayseri Büyük�ehir Belediyesi
MOSTAR’DA SERG� AÇTI

Mostar Ya�murlar�’ndan bar�� �ark�lar�
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa’da gerçekleştirilen
‘Mostar Yağmurları Sanatçı
Topluluğu’ konseri, sanat-

severlere keyifli anlar yaşattı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
tarafından organize edilen
‘Mostar Yağmurları Sanatçı
Topluluğu Konseri’, Atatürk
Kongre Kültür Merkezi
(Merinos AKKM) Orhangazi
Salonu’nda gerçekleştirildi.
Mostar Yağmurları Sanatçı
Topluluğu, Büyükşehir
Belediyesi Kültür ve Turizm
Dairesi Başkanlığı Orkestra Şube
Müdürlüğü tarafından organize
edilen konserde, özel bir reper-
tuar seslendirdi. Sanatseverlerin
ilgiyle izlediği konserde,
Büyükşehir Belediyesi
Orkestrası sanatçılarından
Murat Süslerer kanun, Şahin
Özçelik keman ve Yusuf Yılmaz
da ney ile programa renk kattı.
Mostar Yağmurları (MY) Sanatçı

Topluluğu, çocuklara ve gençle-
re müzik eğitimi vermeyi ve dik-
katlerini kültür mirasına çekme-
yi amaçlıyor. Bosna Hersek gele-
neksel müziğinden ilham alan

topluluk, ürettiği müziği yerel
ve milletlerarası festivallere de
taşıyor. Repertuarında binden
fazla şarkı bulunan topluluk,
Bursa konserinde de özel eserle-

ri seslendirdi. Kimi zaman
hüzünlü, kimi zaman da keyifli
anların yaşandığı konserde, şar-
kılarla birlik ve beraberlik mesaj-
ları verildi. 
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�SRA�L’�N 
ABD 

VESAYET�

Geçen yaz�mda, ABD’nin 1950’li y�l-
lardan ba�layarak Türkiye’yi nas�l
k�skac� alt�na ald���n�, Türkiye

Cumhuriyeti Devletinin en derin noktala-
r�na kadar nas�l nüfuz etti�ini yazm��t�m.
Bugünkü yaz�mda da ABD’nin patronunun
kim oldu�una ve nas�l vesayet alt�na al�nd�-
��na de�inece�im. Dünyan�n para politika-
s�n�, ABD bas�n�n� ile uluslararas� ajanslar�
ve birbirine ba�l� olarak hastal�k ve ilaç
ikizlerini tümden yöneten, içinde ço�unlu-
�unun Yahudi oldu�u 12 aile ve onlara
ba�l� kurulu�lar yönetir. �srail’de Yahudi
kökenli �srail vatanda�lar� aras�ndaki y�ll�k
olarak kansere yakalanan ve ölen ki�ilerin
say�s�n� ara�t�r�p ö�renirseniz, neyi kastetti-
�imi anlars�n�z. 7.5 milyonluk �srail’de bu
say� 50’nin çok alt�ndad�r. ABD tamamen
dünyan�n en zengin 12 Yahudi ailesinin de-
netimi ve yönetimi alt�ndad�r.  ABD’de söz
konusu Yahudi aileleri, parasal güçleri ve
finans kaynaklar� ile ABD Senatosunu
(ABD üst Meclisi), Kongresi’ni (ABD
Meclisi) ve Ba�kanl���n� (ABD Cumhur-
ba�kanl���) yönetir. Yöntemi çok basittir ve
asla ortaya ç�kmazlar. Buraya seçilecek ki-
�ilerin seçim giderleri milyon dolarla hesap
edildi�inden, sahibi olduklar� �irketlerin
yasal yollardan yapt�klar� ba���larla aday-
lar� avuçlar�n�n içine al�rlar ve istedikleri
karar�n, senato ve Kongreden ç�kmas�n�
sa�larlar. Ba��� giderlerini de vergi harca-
malar�nda göstererek her �eyi yasal yollar-
dan yaparlar. ABD’nin, özellikle de
�srail’in de içinde yer ald��� Ortado�u poli-
tikas�n� ABD D��i�leri Bakanl���ndaki Ya-
hudi personel belirler ve yönetir.
Dünyadaki tüm yaz�l� ve görsel bas�na
haber servis eden uluslararas� ajanslar Ya-
hudi kökenli ki�iler taraf�ndan yönetilir.
ABD’nin ve �srail’in aleyhine hiçbir haber
dünya bas�n�na servis edilmez. ABD’nin s�-
radan vatanda�lar� bu bilgilerden yoksundur
ve büyük Amerika hayaliyle ve gururuyla
ya�arlar. �srail, Ortado�u’daki her tür ç�kar�
için ABD’yi kullanmaktad�r. Asl�nda günü-
müzde Ortado�u’da ya�anan geli�meler �s-
rail’in dizayn etti�i ve kendisi ortada
gözükmeden ABD askerlerinin yürüttü�ü
operasyonlard�r. Ayn� �ekilde “Önce Ame-
rika, önce büyük Amerika” diye seçilen
Ba�kan Trump’un bir y�l gibi k�sa bir süre
içinde “�srail”in ç�karlar�n� gözetmek için
her tür karar� ve tedbiri almas� bo�una de-
�ildir. Tam bir Yahudi vesayeti alt�na gir-
mi�tir Ba�kan Trump.  

TERÖR ÖRGÜTLER�NE 
F�NANSAL DESTEK

PKK, YPG, I��D, DEA� vb örgütler
ABD’nin savunma bütçesinden ç�kan mil-
yonlarca Dolarla silahlan�yor ve e�itiliyor.
��in gerçe�i ABD’nin ve ABD askerlerinin
Ortado�u’da ABD’nin güvenli�i ile ilgili
hiçbir görevi yok. Ortado�u ile hiçbir ba��
da yok.  Ama. Bölgede sorun yaratmak, iç
çat��ma ç�karmak ve Suriye, Irak ve �ran
gibi ülkelerin birle�ip �srail’e sald�rmalar�
yerine, içteki kaosla u�ra�malar� �srail’in ç�-
karlar�na çok uygun. Zaten bu projenin mi-
mar� da �srail. Ama ortal�kta gözüken
ABD.  �srail ise ortada yok. Gerçekte o böl-
gelerde dalgalanan ABD’de bayra��n�n al-
t�nda �srail bayra�� var. Bütün di�ler
ABD’ye kar�� s�k�l�yor. Ama art�k oyun
bitti ve ABD, Ortado�u’nun liderli�ini Tür-
kiye’ye kapt�rd�. �stanbul’da Türkiye’nin li-
derli�i alt�nda toplanan �slam ��birli�i
Te�kilat� (��T) yeni bir yap�lanmaya ve böl-
gede yeni bir olu�uma kap� açt�. Elbette ki
bu birlik bozulmaya, güçsüzle�tirilmeye ça-
l���lacak, �antajlar ve tehditler yap�lacak
ama ok yaydan ç�kt� bir kere.

�smet TOPALO�LU

BULGAR�STAN’IN
AB DÖNEM
BA�KANLI�I

H�rvatistan’�n Sisak �ehrinde bulunan Sisak Novi Çocuk
Yuvas�, Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl�-
��’n�n (T�KA) deste�iyle 600’den fazla ö�rencisine yük-

sek kalitede e�itim verme imkan�na kavu�tu

HIRVAT�STAN’DA 

TİKA’dan okul öncesi 
EĞİTİME DESTEK
S�SAK/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sisak Novi Çocuk Yuvası’nın
kuruluşunun 56. yıldönü-
münde teslim edilen proje,

yuva için bir doğum günü hedi-
yesi anlamını kazandı. Türkiye
Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçisi
M. Babür Hızlan’ın da teşrif ettiği
tören, iki yuva öğrencisiyle bir-
likte açış kurdelasının kesilme-
siyle başladı. Ardından yuva
öğrencileri tarafından hazırlanmış
olan gösteriyi izleyen ve arala-
rında Sisak Belediye Başkan Yar-
dımcısı Ivica Renduli, Sisak İl
Belediye Meclisi yetkilileri, Valilik
temsilcileri, UNICEF Hırvatistan
temsilcisi, yerel yöneticiler, veliler,
basın mensupları ve çevre şehir ve
kasabalardan gelen eğitim camia-
sına mensup kişilerin de bulun-
duğu kalabalık katılımcı kitle,
küçüklerin gösterisini izledi.
www.timebalkan.com’a göre;
Sisak Novi Çocuk Yuvası Müdürü
Ljubica Ivi, öğrenci sayılarıyla
hem Sisak’ın hem de bölgenin en
büyük yuvası olduklarını, yuvada
çok kültürlü program uygulaya-
rak çocukların daha küçük yaştan
farklılıklara karşı daha hoşgörü ve
anlayışla yetişmelerini hedefledik-

lerini ifade etti. Ivi, TİKA’nın proje
uygulama sürecinde göstermiş ol-
duğu sıcak ilgiden dolayı çok
mutlu olduklarını, kendilerini Tİ-
KA’nın, TİKA ekibini de yuvanın
bir parçası olarak gördüklerini
söyleyerek, teşekkürlerini iletti.
Proje çerçevesinde inşa edilen
çocuk oyun parkı ve yuvaya
temin edilen spor salonu ekip-
manları, eğitici oyuncaklar, grup
oyuncakları, üç odanın dolap ve
çalışma masalarıyla, iki sınıfın
tüm mobilyalarının yuvada veri-
len eğitimin standardını yükselte-
ceğinden emin olduğunu

söyleyen Yuva yetkilileri, tüm mi-
safirlere bu törende kendilerini
yalnız bırakmadıkları için teşek-
kür etti. Ardından söz alan Sisak
Belediye Başkan Yardımcısı Ivica
Renduli, Türkiye Cumhuriyetinin
ve TİKA’nın Sisak’a duyduğu ilgi-
nin kendilerini heyecanlandırdı-
ğını ifade ederek, “Sayın
Büyükelçinin Belediyemizi ziya-
reti esnasında da her türlü işbirli-
ğine açık olduğumuzu bildirdik,
umarım bugün sona erdirilen bu
TİKA projesi önümüzdeki dö-
nemde farklı işbirliği alanlarının
da önünü açar” dedi.

KOCAEL�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

2018 YILI DAHA GÜZEL GEÇS�N

Kocaelili 
Balkan Türkleri
yeni y�l� kutlad�

Yazar Atmaca’dan
‘Sava�ın Kadınları’ kitabı

Yunanistan’dan Batı Trakyalı
Türk çocuklarına yönelik proje

ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Araştırmacı-Yazar Dr. Tay-
fun Atmaca’nın uzun
süren bir çalışma sonu-

cunda ortaya koyduğu “Savaşın
Kadınları” adlı eseri okuyucu ile
buluştu. Eser, 1908-2017 yılları
arasını kapsıyor. Osmanlı ve
Cumhuriyet dönemine damgasını
vuran yüzlerce kahraman kadının
savaşta ve barışta yaşamış olduk-
ları hikâyeleri anlatılıyor. Eserin
araştırma süreci iki yıla dayanıyor.
Bu süre zarfında, Ankara Üniver-
sitesi Türk İnkılâp Tarihi Ensti-
tüsü (TİTE) Arşivi, Atatürk
Kitaplığı Fatma Aliye Hanım Ev-
rakı, Başbakanlık Devlet Arşivleri
Genel Müdürlüğü, Türk Tarih Ku-
rumu Arşivi, Çocuk Esirgeme Ku-
rumu Arşivi, Genelkurmay Askerî
Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı
(ATASE) Arşivi, Kızılay Genel
Müdürlüğü Arşivi, Mehmetçik
Vakfı Arşivi, PTT Pul Müzesi Ar-
şivi ve Özel Koleksiyonlardan
(Bülent Yılmazer, Tuncer Yılma-
zer, Ekrem Buğra Ekinci, Onur
Okur) istifade edilmiş. Eser, dört
bölümden meydana geliyor. Bi-

rinci bölümünde, Balkan Har-
binde Türk kadınının cephe geri-
sinde gösterdiği fedakârlıklar
anlatılıyor. Ayrıca, kahraman ka-
dınlarımızın Çanakkale Savaşı sü-
recinde; cephede erkekle omuz
omuza düşmana karşı savaşırken
cephe gerisinde de çeşitli faaliyet-
leri ile savaşa
destek verdiği
üzerinde duru-
luyor. Türk
milleti için en
sıkıntılı dö-
nemlerden bi-
risi de
kuşkusuz Millî
Mücadele dö-
nemi olarak
kabul edilmek-
tedir. Esaret altında yaşamayı ba-
ğımsızlık onuru ile
bağdaştıramayan Türk halkı, Millî
Mücadele döneminde ülkesini
işgal etmek isteyen istilacılara
karşı kadınlı erkekli silaha sarıla-
rak ulusal bir Kurtuluş Savaşı baş-
latmıştır. Cephede ve cephe
gerisinde erkeğinin bir adım arka-
sında kalmayarak ona destek
veren Türk kadınının bağımsızlık

mücadelesinin başarıya ulaşma-
sında da önemli bir paya sahip ol-
duğu ve bu yönde yaptığı
çalışmalar eserin ikinci ve üçüncü
bölümlerinde anlatılıyor. Cumhu-
riyet Döneminde Türk Kadınının
anlatıldığı dördüncü bölümde ise
ilklere imza atan kadınlarımıza

yer veriliyor.
Eserin son bö-
lümünde ise
15 Temmuz
2016 tarihinde
gerçekleştiri-
len darbe giri-
şiminde şehit
olan demok-
rasi kahramanı
kadınlara yer
veriliyor. Şehit

olan kadınlarımızdan; Demet
Sezen, Gülşah Güler, Kübra Doğa-
nay, Zeynep Sağır, Cennet Yiğit,
Selda Güngör, Ayşe Aykaç ve Tür-
kan Türkmen Tekin’in destansı hi-
kâyeleri anlatılıyor. Öte yandan
eserde, Türk kadını olmanın yanı
sıra gösterdikleri fedakârlıkları ile
de göz dolduran iki önemli şahsi-
yete de yer verilmiş. Nene Hatun
ve Emine Erdoğan…

�SKEÇE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Eğitim ve Din İşleri
Bakanlığı’na bağlı Eğitim Politi-
kaları Enstitüsü’nce Batı Trakya

Türk toplumunun yaşa-
dığı köylerde uygu-
lanacak pilot
proje kapsa-
mındaki altı
devlet ana-
okulu açık-
landı. Eğitim
Bakanı Kostas
Gavroğlu’nun
kararıyla Yunanis-
tan’daki yüksek öğretim
kurumlarından mezun, Türkçe ve Yu-
nanca dillerinin her ikisini de bilen
Batı Trakya Türk toplumu mensupla-

rının devlet anaokulu sınıflarında gö-
revli öğretmenle birlikte çalışmasını
öngören pilot proje Rodop ilinde üç ve
İskeçe ilinde yine üç olmak üzere top-
lam altı devlet anaokulunda başlaya-

cak. Buna göre projenin
hayata geçirileceği dev-

let anaokulları İskeçe
ilinde Mustafçova

Belediyesi’ne
bağlı Paşevik ve
Alma köyleri ile
İnhanlı Belediye-

si’ne bağlı Kırköy,
Rodop ilinde ise

Kozlukebir Beledi-
yesi’ne bağlı Basırlıköy ve

Kozlukebir köyü ile Yassıköy Bele-
diyesi’ne bağlı Bulatköy’de yer alıyor.
Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu

(ABTTF) Başkanı Halit Habiboğlu,
“Ülkemiz Yunanistan’ın Eğitim ve Din
İşleri Bakanı Kostas Gavroğlu birkaç
gün önce yaptığı açıklamada hüküme-
tin Batı Trakya’daki Müslüman Türk
azınlığına yönelik saygılı bir politika
izlemek arzusunda olduğunu belirt-
mişti. Ancak Batı Trakya Türk toplu-
munun yaşadığı köylerdeki altı devlet
anaokulunda bahse konu pilot proje-
nin hayata geçirilmesi Bakan’ın söyle-
diği ile hiç örtüşmüyor. Batı Trakya
Türk toplumu olarak ana dilde eğitim
hakkımıza saygı gösterilmesini ve
özerk yapıdaki azınlık ilkokulları ile
aynı statüye sahip olacak şekilde hem
Türkçe hem Yunanca dilinde eğitimin
verileceği çift dilli azınlık anaokulları-
nın açılmasını istiyoruz” açıklama-
sında bulundu.

2017 y�l� art�larla eksilerle geride kald�.
Bulgaristan’�n bir Ocak 2018 itibaren Av-
rupa Birli�i’nin dönem ba�kanl��� resmen

ba�lam�� oldu. Bulgaristan’�n AB ba�kanl���
halka ne getirecektir, özellikle ülkede ikamet
eden az�l�klara fayda yarar getirecek midir?
Bulgaristan AB ba�kanl��� almas� öncesi Ba�-
bakan Boyko Borisov’un ‘Türkiye’ye özel bir
statü verilsin’ aç�klamas� kom�ulu�a s���nma-
yan bir ç�k�� olarak tarihe geçmi� bulunmakta.
Bulgaristan ile Türkiye devleti aras�nda y�llar
öncesi anla�malar imzalanm��t�r. Anla�malar�n
birisinde Sofya’ya TRT radyosu Ankara’ya
Radyo Sofya aç�lmas� da var. Ankara iki ülke
aras�nda anla�malara sad�k kal�rken Bulgaristan
ise anla�malar�n hep d���nda kalmay� tercih etti
öyle de devam ediyor. Osmanl� Balkanlar’dan
çekildikten sonra en çok bugünkü Bulgaristan
topraklar�nda Osmanl� eserleri y�k�ld�. Ayakta
kalan camilerin bir k�sm� kiliyse çevrildi bir
k�sm� müzeye, bir k�sm� zamana yenik dü�üp
harabelere dönü�tü. Ne yaz�k ki baz� camiler
e�lence yerlerine dönü�türüldü. Türkiye Cum-
huriyeti devleti taraf�ndan restorasyon masraf-
lar� kar��lanan �stanbul tarihi yar�m adas�ndan
bulunan Bulgar Ortodok demir kilisesinin Tür-
kiye Cumhuriyeti Cumhurba�kan� say�n Recep
Tayip Erdo�an ile Bulgaristan Ba�bakan�
Boyko Borisov kat�l�m�yla aç�l��� yap�ld�. Bu
aç�l�� vesilesiyle Bulgaristan Müslümanlar�n�n
çözüm bekleyen sorunlar�yla ilgili Bulgaristan
Ba�bakan� Boyko Borisov’un iyi haberler ver-
mesini umuyorlar. Bulgaristan Müslümanlar�-
n�n çözüme kavu�mas� beklenen temel
sorunlar�n baz�lar� �öyle s�ralanabilir. 

B�REYSEL �NSAN 
HAKLARI �BARES�

1991 y�l�nda kabul edilen Bulgaristan anayasa-
s�nda bireysel insan haklar� ibaresi toplumsal
insan haklar� ibaresi olarak de�i�tirilmesi ilk
önemli sorun olarak parlamentoda tekrar görü-
�ülmesini talep edilmektedir. Bulgaristan’daki
sorunlardan birisi de okullarda Türkçe’nin ana-
dil e�itimi seçmeli de�il müfredat program�na
zorunlu ders olarak al�nmas� istenmekte. 
Okullarda din dersi verilmesi camilerde Kuran-
i Kerim yaz kurslar� aç�lmas�na izin verilmesi. 
Bulgaristan Müslümanlar�n�n ba�müftülük ve
yönetim kurulu seçimlerinin devlet taraf�ndan
tan�nmas�.  
Bulgaristan mahkemeleri taraf�ndan vak�f mal-
lar�n�n sahiplerine iade edilmesi.
Müze statüsü bahaneleriyle ibadete kapal� olan
camilerin ibadete aç�lmas�.
Restorasyon kapsam� için karar al�nan zamana
yenik dü�erek y�k�lan camilerin restorasyonuna
izin verilmesi. 
E�lence yerlerine dönü�türülen camilerin asl�
statüsüne kavu�turulmas�.
Silah zoruyla verilen Bulgar ile Slav isimleri
Bulgaristan resmi kütüklerinden silinmesi. 
Yerel Türkçe radyo frekanslar�na izin veril-
mesi.
Devlet televizyonunda yirmi dört saat Türkçe
yay�n yapabilecek kanallara izin verilmesi.
Bulgar devleti taraf�ndan 1989 y�l� üç yüzden
fazla kovulan Türk vatanda��na sosyal haklar�n�
tan�mas�. 
Yüzlerce Belene adas�na bir o kadar ceza evle-
rine kapat�lan ve sürgüne gönderilen vatanda�-
lar�n Avrupa standartlar�nda Bulgaristan devleti
taraf�ndan tazminat ödenmesi. 
Bir daha tekrarlanmamas� için asimilasyon po-
litikas� mimarlar�n� yirmi yedi y�ldan beri izin
vermeyen devletin adalet önüne ç�kar�lmas�na
izin vermesi.
Bulgaristan’�n AB dönem ba�kanl��� s�ras�nda
ülkede ikamet eden Müslüman az�nl�klar so-
runlar�na çözüm getirilmesi.
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Yaklaşık 390 yıl Osmanlı İmparatorluğu hâki-
miyetinde kalan Yunanistan’ın en büyük
adası Rodos’taki, Osmanlı İmparatorlu-

ğu’nun donanma komutanı Murat Paşa’nın meza-
rının da bulunduğu tarihi Murat Reis Camii ve
Külliyesi içinde bulunan cami, türbe ve mezarlıklar
çürümeye bırakıldı. 10 yıldır kilitli olan caminin iç
işlemeleri rutubetten dökülürken, bahçedeki mezar
taşları da Yunanistan’ın insafsızlığının kurbanı
oldu. 

Türkiye’nin restorasyon isteğini kabul etmeyen Yu-

nanlılar, ‘Biz yapıyoruz’ diyerek kepçelerle daldığı
külliyede türbeleri hiçe saydı, mezar taşlarını
söküp kenara attı. Murat Reis Barbaros Hayrettin
Paşa’nın Preveze Deniz zaferinde Andre Dorya’yı
yenen filonun amirallerinden Hint okyanusu filolar
komutanıdır. 1609’da 103 yaşındayken cephede sa-
vaşırken şehit düşmüş ve Rodos’a gömülmüştür.
Ölümünden sonra Osmanlı donanması Akdeniz’de
her sefere çıktığında Murat Reis bu külliyede ziya-
ret ediliyordu. Diğer taraftan Rodos’un fethi sıra-
sında şehit olan 30 bin Osmanlı askerinin kabirleri
de burada külliye aynı zamanda bir Türk şehitliği
olarak biliniyor. Külliyede Kırımhanları Fethi
Giray, Saadet Giray, Şahin Giray, Canbek Giray,
İran Şahı, Z. Safi Mirza. Beyzade Sultan gibi birçok
tarihi şahsiyetin kabirleri bulunuyor. Rodos, İstan-

köy ve Onikiada Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı du-
rumla ilgili yaptığı açıklamada: Yunanistan’ın
Rodos ve İstanköy adalarında 6000’i geçen sayıda
Türk-Müslüman nüfus yaşamakta ve Osmanlı İm-
paratorluğu dönemine ait çok sayıda tarihi eser bu-
lunmaktadır.

Ancak Rodos ve İstanköy’de Türk-Müslüman vak-
fına ait eserler, çeşitli nedenlerle ellerinden alınarak
zaman içinde ya yok olmaya terk edilmekte ya da
başka amaçlar ile kullanılmaktadır. Bunlar arasında
adanın merkezinde olan Murat Reis Külliyesi, ba-
kımsızlığıyla dikkat çekiyordu. Son yıllarda Külliye
içinde harabeye dönen cami ve mezarlıktaki türbe-
ler yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya idi ve mezar
taşları vandalca kırılarak yok edilmişti. Bütün bun-
lara karşın Yunanistan Hükümeti, külliyenin onarı-
mına izin vermiyor ve göstermelik restorasyon
çalışmaları yapıyordu. Külliyenin avlusuna da be-
lediye konservatuarı inşa edilmişti. Son olarak
Kasım 2017’nin başlarında ise Külliyeyi bekleyen
son kişi de oradan uzaklaştırılmış ve önüne iki ek
bina da yapılarak külliyenin içler acısı durumu gö-
rünmez duruma getirilmiştir. Yunanistan, Rodos ve
İstanköy’de: Türk kimliğini kabul etmiyor. Türk ço-
cuklarının çift dillilik temelinde en azından ilköğre-
tim düzeyinde Türkçe öğrenme hakkını ellerinden
almıştır ve Türklerin Müslümanlık eğitimi önünde
de engeller vardır. Osmanlı Türklerinden kalan
kültürel eserlerin korunmasına, bakım ve onarı-
mına özen göstermemekte ve yıkımlarına neden ol-
maktadır. Rodos ve İstanköy Türklerinin; Avrupa
Konseyi, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik ve İşbir-
liği Teşkilatı, Birleşmiş Milletler, Uluslararası An-
tlaşmalar ve de Yunanistan Anayasası’nda güvence
altına alınmış sosyal ve kültürel haklarının iade
edilmesini ve Osmanlı Türklerinden kalan kültürel
eserlerin korunmasına, bakım ve onarımını Yuna-
nistan’dan talep ediyoruz. 

www.batitrakya.org 
sitesinden alınmıştır…

�lber ��YAK

VEFA VE 
ONUR

Sayg�de�er Okurlar�m...

Sizinle bu haftal�k kö�e yaz�mda
kentimizin kültür ya�am�na kat-
k�da bulunan, kentimizi yapt�klar�

sanatsal çal��malar�yla gerek yurt içinde
ve gerekse yurt d���nda tan�tan, Yazar -
�air – Ressam ve Güzel Sanatlar konu-
sunda eserler üreten 23 ki�iye Kadim
�ehrimiz Manisa'da. Manisa Valisi
Say�n Mustafa Hakan Güvençer Bey-
efendinin himayelerinde Manisa �l Kül-
tür ve Turizm Müdürlü�ü taraf�ndan
düzenlenen, "�ehrin Hazineleri Vefa
Bulu�mas�" konulu yemekli bir toplan-
t�da "�ehrin Hazinesi" �ilt'leri takdim
edilerek onurland�r�ld�lar. Say�n Vali-
miz ve �l Kültür ve Turizm Müdürlü�ü , 
bendenizi de bu onurlu ödüle lay�k gör-
mü�ler. Davet edilmekten, bu törende
bulunmaktan ve Manisa'da ilk kez dü-
zenlenen ve ilk defa verilen böyle bir
ödülü Say�n Manisa Valimizin ellerin-
den almaktan dolay� bahtiyar oldum.
Konukseverliklerinden dolay� Say�n
Valimiz ve e�leri han�mefendiye 
te�ekkür ediyorum. Dostlar... Vefa; �n-
sanlara hak ettikleri de�eri ya�amla-
r�nda verebilmektir. Vefa; sanata ve
sanatç�ya sayg� göstermek ve onurlan-
d�rmakt�r.
Zira; sanatç� - edip - yazar kolay yeti�-
miyor. �linizi tan�tman�n en kolay ve
masrafs�z yolu, ilinizde ya�ayan ve
eserler üretenlere sahip ç�kmak ve on-
lara
maddi ve manevi her türlü deste�i ver-
mekten geçiyor. Sizin milyonlarca lira
harcayarak yapamad���n�z tan�t�m�n�z�
Bir Yazar, Bir �air, Bir Karikatürist, Bir
Tiyatro ve Sinema Sanatç�s�, Bir Hey-
keltra� veya Bir Ressam üretti�i ese-
riyle gerçekle�tirir. Ben size kendimden
örnek vereyim naçizane. Ben, yazd���m
"Makedonya Rekalar Kazas�nda Türk
�zleri, Rumeli Dedikleri,
Saruhan'dan Rumeli'ye Gönül Köprüleri
ve Bistra'n�n Kardelenleri " isimli
Kitaplar�m ve Balkan Günlü�ü Gaze-
tesi, T�ME BALKAN GAZETES� , 
Haber Rumeli, Makedonya Haber ve
Manisa Haber Gazetesi" nde yazd���m
haftal�k kö�e yaz�lar�mda Rumeli'den ve
Manisa'dan tarihi ve kültürel ara�t�rma-
lar�mda, Anavatana Göç ve Göç sonras�
Manisa'y� anlat�yorum.
Yurt içinde ve yurt d���nda kat�ld���m
T.V programlar�, 
Söyle�i, �mza Günü, Panel, Sempozyum
ve Konferanslar�mda, 1960 y�l�nda yap-
t���m�z Göç'ten buyana tam 57 y�ld�r
Manisa'da ya�ad���m� ve Manisal� ol-
maktan onur duydu�umu söylüyorum.
Manisa �ehrini Balkan ülkelerinde, Al-
manya, Belçika ve �talya'da yapt���m
çal��malar�mda tan�tt�m.
Ben; Rumeli ve Manisa Tarihi ve Kül-
türüne tam 37 y�l�m� verdim.
Makedonya - Manisa aras�nda gönüllü
Kültür Elçili�i yap�yorum. Tüm bu ça-
l��malar�m� Kentimden Maddi hiç bir
destek almadan yap�yorum. 3 Ekim
2017 tarihinde do�um yerim Makedon-
ya'n�n Ba�kenti Üsküp'te, T.C Üsküp
Büyükelçisi Say�n Tulin Erkal Kara ha-
n�mefendinin ve Üsküp Yunus Emre
Enstitüsü'nün düzenledikleri Konferan-
s�m sonras�nda Büyükelçimizin elinden
ödül almak bir Manisal� olarak beni çok
onurland�rd�. "Rumeli Dedikleri" isimli
kitab�m�n Makedonya Kültür Bakanl���
taraf�ndan Makedoncaya çevirisi yap�l�-
yor. Makedonya'dan Manisa'ya Göçü-
müzü ve 1960 / 95 y�llar� Manisa'y�
anlatt���m Makedonya'da en çok bilinen
ve okunan kitab�m "Bistra'n�n Karde-
lenleri" Avrupa Parlamentosu Göçmen-
ler ve Mülteciler Komisyonu taraf�ndan
Avrupa Parlamentosu Kütüphanesinde
kaynak eser olarak kabul edilmi�tir.
"Makedonya Rekalar Kazas�nda Türk
�zleri ve Bistra'n�n Kardelenleri” isimli
Kitaplar�m �stanbul Üniversitesi Mer-
kez Kütüphanesi taraf�ndan Kaynak
Eser olarak kabul edilmi�lerdir. 29
Ekim 1960 y�l�nda Eski Yugoslavya,
günümüz Makedonya'n�n Jirovnisa Kö-
yünden göç ederek Manisa'ya gelen,
Muhacir çocu�u ben �lber �iyak, �eh-
rimde Manisa B.�.B.' si ve �ehzadeler
Bld. 'si taraf�ndan düzenlenen Konfe-
rans ve Söyle�i - �mza Günleri ile gurur
duydum. 57 y�l sonra ya�ad���m �ehrim
Manisa'da böylesine bir ödüle lay�k ol-
man�n onurunu ya��yorum. Bu vesileyle
ba�ta Manisa Valimiz Say�n Mustafa
Hakan Güvençer, �l Kültür ve Turizm
Müd. �brahim Sudak ve personeline,
ödül alan dostlar�ma, törene kat�lan tüm
konuklara, S.T.K. temsilcilerine, Ma-
nisa protokolüne ve Manisa bas�n�n�n
temsilcilerine ayr� ayr� �ükranlar�m� su-
nuyorum. Manisa için ne yapsam azd�r.
Daha çok eserler üretmem laz�m biliyo-
rum. Te�ekkürler Manisa...

Yunanistan, Rodos ve
İstanköy’de Osmanlı

izlerini siliyor 

’‘Yunanistan’da Batı Trakya’dan sonra en çok Türk azınlı�ın
ya�adı�ı yer olan Rodos ve �stanköy adalarında Osmanlı �mpara-
torlu�u devrinden kalan tarihi eserler ve mezarlıklar bakımsızlık

ve kamula�tırma ile yok edilmeye çalı�ılıyor
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BAL-GÖÇ'ün 17. Genel Kurulu
yoğun katılımla Bursa Yıldırım
Belediyesi Yunus Emre Spor

Kompleksi'nde gerçekleştirildi.
Kongrede alkışlar eşliğinde söz alan
Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Onursal Başkanı
Turhan Gençoğlu, BAL-GÖÇ'ün 1980'li
yıllarda soydaşlara uygulanan insanlık
dışı zulmü kamuoyuna duyurmak
amacıyla kurularak tüm dünyanın
dikkatinin Bulgaristan üzerine çekil-
mesinin yanı sıra göç, intibak, emekli
maaşları, isimlerin geri alınması, ika-
metgah, vatandaşlığın geri alınması,
sosyal haklar, Türkiye'de oy kullanıl-
ması, denklik, BM süreci ve konfede-
rasyon kurulması gibi önemli çalışma-
lara imza attığına dikkat çekti. Türkçe
eğitim gören öğrenci sayısı, ekonomik
zorluklar ve göç, temsilde yaşanan
sorunlar ile yaşanan siyasi çekişmele-
rin derinleştiğine dikkat çeken
Gençoğlu, "Geçmişi geçmişte bıraka-
lım. Zaman fedakârlık zamanı, zaman
birleşme zamanıdır. Birleşelim ve tek
vücut haline gelip, ortak hareket ede-
rek önümüzdeki dönemde
Bulgaristan'da iktidar ortağı olarak
soydaşlarımıza hak ettikleri hizmetleri
daha iyi verebilelim." çağrısında
bulundu.
Gençoğlu, 'Bizler 33 yıldır çok büyük
mücadeleler verdik, vermeye devam
ediyoruz. Bulgaristan'daki okullarda
1990'lı yıllarda 115 bin civarında olan
Türkçe ders gören öğrenci sayısının 10
binlere düştü. Bulgaristan'da yaşayan
soydaşlarımız; ekonomik zorlukların-
dan dolayı genç olanları büyük kısmı
Avrupa'ya, anne babaları ise ülkemize
göç etmek mecburiyetinde kalıyorlar.
Onların yaşadıkları yörelere daha iyi

hizmet götürüp, ekonomik olarak kal-
kınmalarını sağlamak gerekiyor.
Soydaşlarımızı temsil eden milletvekili
sayımız 38'den 26'ya düştü" dedi.
www.bursadabugun.com sitesinin
haberine gör; Bulgaristan'da soydaşları
temsil eden siyasi parti başkanlarına
çağrıda bulunan Geçoğlu, 'Geçmişte

yapılanları unutarak artık birleşme ve
tek vücut haline gelme zamanı gelmiş-
tir. Geçmişte kimin hatalı olduğu
önemli değil. Hepimiz fedakârlık
yaparak, dünü bırakıp, yarına baka-
lım, küskünlükleri bırakıp birleşelim
ve tek vücut haline gelip, ortak hare-
ket ederek önümüzdeki dönemde

Bulgaristan'da iktidar ortağı olarak
soydaşlarımıza hak ettikleri hizmetleri
daha iyi verebilelim. Siyasi bölünmüş-
lüğü bitirerek tek vücut haline gelip
ortak hareket etmek, gerek Türkiye'de
ve gerekse Bulgaristan'da yaşayan tüm
soydaşlarımızın ortak dileğidir" diye
konuştu.

Bursa'dan Bulgaristan'daki
siyasi partilere tek çatı

altında birleşme çağrısı Genç MÜS�AD 
Romanya’da da 
faaliyette

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te yaşayan özel
halk otobüsü sahibi

ve şoförü Enver Ameti, AA
muhabirine yaptığı açıklama-
da, otobüsün önündeki Filistin
bayrağı ve "Kudüs" yazısını
Filistin’deki kardeşlerine des-
tek amacıyla astığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ABD Başkanı
Donald Trump’a söylediği
“Kudüs Müslümanların kırmı-
zı çizgisidir” sözünü hatırlatan
Amedi, “Orası yalnız değil.”
dedi. www.dunyabulteni.net
sitesinin haberine gör: yolcu-
lardan bazılarının otobüsteki
"Kudüs" yazısını gördüğünde
farklı şekillerde tepki verdiğini
söyleyen Ameti, "İsmi bilen
var, bilmeyen var.
Makedonya'da farklı etnik

yapılar var. Soruyorlar ‘Kudüs’
ne demek diye. Ben de anlatı-
yorum, bizim oradaki
Müslüman kardeşlerimiz neler
çekiyor. Abluka altında olan
Gazze’deki kardeşlerimize
yapılanlar görüyoruz haberler-
den.” şeklinde konuştu. Ameti,
Filistinliler ile ilgili haberleri
izledikçe üzüldüklerini aktar-

dı. Filistin halkına özgürlük
istediklerini belirten Ameti,
“Abluka kalksın. Kudüs’te
bulunan Mescid-i Aksa bizim
hissemizdir. Allah orada inşal-
lah namaz kılmayı nasip eder.”
ifadelerini kullandı. Ameti,
yolcuların otobüsün önünde
durarak fotoğraf çektirdiğini
aktardı.

Üsküp'te 'otobüslü
Kudüs protestosu'

Saraybosna'da hava
kirlili�i alarm veriyor
Saraybosna'da hava
kirlili�i alarm veriyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Hırvatistan Futbol
Federasyonu (HNS) başkanlı-
ğına, Davor Suker yeniden

seçildi. Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’deki bir otelde gerçekleştiri-
len seçimde, 2012’den bu yana fede-
rasyon başkanlığı koltuğunda oturan
eski Hırvat futbolcu Suker, bir kez
daha bu göreve getirildi. Seçime tek
aday olarak giren Suker, HNS Seçim
Kurulu üyelerinin 48’inin desteğini
aldı. Oylamada 3 üye çekimser kalır-
ken, 1 üye Suker’i desteklemedi.
www.timebalkan.com sitesinden alı-
nan bilgelere göre: 49 yaşındaki
Suker, yaptığı konuşmada, kendisine
güvenenlere teşekkür etti ve futbo-
lun içindeki herkesin devamlılığın ne
kadar önemli olduğunu bildiğini
söyledi. Yeşil sahalarda futbol oyna-
yarak takım oyunun temellerini
öğrendiklerini vurgulayan Suker,
federasyonun sadece büyük kulüp-
lerden ibaret olmadığını sözlerine
ekledi. Seçimde başkanın yanı sıra
yeni yönetim kurulu da belirlendi.

H�rvatistan
Futbol

Federasyonu’nun
ba�kan� yeniden

SUKER

SARI KANARYALAR,
S�rp y�ld�z�n pe�inde!
L�VERPOOL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Fenerbahçe, Sırplar’ın harika
çocuğu olarak lanse edilen
ama Liverpool’da fazla şans

bulamayan Grujic’e kanca attı. 1.5
yıllık kiralama teklifi yapılacak.
Ligde aldığı üst üste galibiyetlerle
şampiyonluk yarışındaki iddiasını
ortaya koyan Fenerbahçe, devre
arasında yapacağı transferlerle
ligin ikinci yarısına daha iddialı
girmeyi planlıyor. Fenerbahçe,

Premier Lig'de forma giyen orta
sahada oyunun her iki yönünü de
oynayabilen komple ve yetenekli
bir ismi gündemine aldı.
Fenerbahçe Liverpool'un kadro-
sunda yer alan ve Sırplar'ın harika
çocuğu olarak lanse edilen ancak
İngiliz devinde fazla şans bulama-
yan Marko Grujic'i kadrosuna kat-
mak için düğmeye bastı. Hem 8
numarada hem de 10 numarada
forma giyen Grujic 1.91'lik boyuna
rağmen teknik bir oyuncu. Sırp
yıldız önemli bir fizik avantajına

da sahip. F.Bahçe'nin Grujic'i 1.5
yıllığına kiralamak istediği ve
satın alma opsiyonunu da elinde
tutmak istediği belirtiliyor. Satın
alma opsiyonu için de 5 milyon
Euro civarında bir önerileceği
bedel tahmin ediliyor.
www.aspor.com.tr’ye göre: Marko
Grujic 1.91'lik boyuna karşın ayak-
larına oldukça hakim bir oyuncu.
8 ve 10 numara mevkiinde forma
giyebilen 21 yaşındaki genç yete-
nek hücum gücü çok yüksek bir
futbolcu.

FENERBAHÇE EL�F ELMAS’A KULÜP ARIYOR
�STANBUL/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ocak ayından itibaren Fenerbahçe'de forma giyme
şansına sahip olacak olan Elif Elmas bu kez de
yabancı kontenjanına

takıldı.www.yenibalkan.com sitesinin Takvim gazetesin-
den edindiği bilgilere göre; Sarı lacivertlilerde takımda
istenmeyen adam ilan edilen Robin van Persie'nin yerine
yabancı transfer edilecek. Bu yüzden Elif Elmas için yine
kontenjan boşalmıyor. Teknik direktör Aykut Kocaman,

genç futbolcunun gelişmesini sürdürebilmesi için sürekli
forma giyebileceği yabancı bir takıma kiralanmasını isti-
yor. Bir başka seçenekte Elif Elmas’ın ikinci yarı ile birlik-
te kadroda kalması ve kendisine verilen şansı nasıl değer-
lendireceğinin gözlenmesi…


