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2019’UN 
FARKINDA 
MISINIZ?

BOSNA Hersek'teki iki entite-
den Sırp Cumhuriyeti'nde,
Anayasa Mahkemesinin daha
önce anayasaya aykırı oldu�u
yönünde karar almasına ve
Bo�nakların tepkilerine ra�-
men "Sırp Cumhuriyeti Günü"
kutlandı. Sırp Cumhuriyeti'nin

kurulu� yıl dönümü kapsa-
mında entitenin idari merkezi
olan Banja Luka'da düzenle-
nen kutlamaya, Bosna Hersek
Devlet Ba�kanlı�ı Konseyinin
Sırp üyesi Mladen �vanic, RS
Ba�kanı Milorad Dodik,
Sırbistan'ın eski cumhurba�-

kanı Tomislav Nikolic,
Sırbistan Savunma Bakanı
Aleksandar Vulin, Sırbistan
�çi�leri Bakanı Nebojsa
Stefanovic ve Sırp
Karadjordjevic hanedanlı�ın-
dan Prens II. Aleksandar da
katıldı.

Ahmet GÖKSAN

¥ YUNAN�STAN Parlamentosu,
Türk Az�nl�klarla ilgili yasal
düzenlemeyi onaylad�.
Az�nl�k mensuplar�na miras
meselelerinde �slami kurallar�n
yan� s�ra Yunanistan Medeni
Kanunu'nun da geçerli olmas�
yönünde haz�rlanan yasal düzen-
leme Parlamentoda kabul edildi.
Yunanistan Ba�bakanl�k
Bürosundan yap�lan yaz�l� aç�kla-
mada “Hükümet bu yasal düzen-
lemeyi haz�rlayarak meclise
getirmekle tarihi bir ad�m att�.”
ifadelerine yer verildi. 

Balkan Coğrafyası’nda
FETÖ’nün kökü kazınacak

Yunanistan’dan Türk 
az�nl�k için tarihi ad�m

¥ MAKEDONYA'da,
Makedoncanın yanında
Arnavutçanın da resmi dil olarak
kullanılmasına imkan veren
"Dillerin Kullanımı Yasası" meclis-
te onaylandı. Muhalefetteki �ç
Makedon Devrimci Örgütü-
Makedonya Ulusal Demokratik
Birli�i (VMRO-DPMNE) milletve-
killerinin katılmadı�ı oturumda,
ilk oylamada 69 "evet" oyu kulla-
nıldı ve ikinci a�amaya geçildi.
"Badinter �lkesi" kapsamında ger-
çekle�en ikinci oylamada ise ülke-
deki di�er toplulukların temsilcisi
28 milletvekilinden 27'si "evet",
biri ise "çekimser" oy kullandı ve
yasa meclisten geçti.

Arnavutça,
Makedonya’da da
resmi dil oldu

¥ RESM� kayıtlar çerçevesinde
100’ün üzerinde Türk STK’nın
kayıtlı oldu�u Kosova’daki bir-
çok Türk Sivil Toplum Kurulu�u,
Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Milletvekilleri Fikrim
Damka ve Müferra �inik’in giri�i-
miyle tek çatı altında toplanıyor.
�lk kurulu� a�amasını
Prizren’deki bazı Türk dernek
temsilcileriyle bir araya gelerek
gerçekle�tiren Damka ve �inik,
Kosova’nın di�er bölgelerindeki
Türk dernek temsilcileriyle bir
araya geleceklerini ve federason
çalı�malarına dahil edeceklerini
söylediler.

Kosova’daki
Türkler ayn� çat�
alt�nda

10’da

5’te

5’te

Bosnal� S�rplar ak�llanm�yor

Avrupa’n�n en yoksul ülkesi
Bulgaristan, AB dönem ba�kan� 

BULGAR�STAN'�n y�l�n
ilk 6 ay�n� kapsayan AB
Konseyi dönem ba�-
kanl���n�n ba�lamas�
dolay�s�yla ba�kent
Sofya'da geni� kat�l�ml�
tören yap�ld�. Ba�kent

Sofya'da, �van Vazov
Ulusal Halk
Tiyatrosu'ndaki tören-
de konu�an Bulgaristan
Cumhurba�kan� Rumen
Radev, "Bulgaristan
geçmi� zaman�n s�nav�-

n� vermi�, dinler aras�
uyum modeli olup Kiril
alfabesinin ana vatan�
olarak Do�u ve Bat�
aras�ndaki köprü olma
i�levini üstlenmi�tir."
dedi. 3’te

CUMHURBA�KANI Recep
Tayyip Erdo�an,
H�rvatistan
Cumhurba�kan� Galina
Kitarovic ile düzenledi�i
ortak bas�n toplant�s�n-
da, "Terörle mücadele
konusunu da Say�n
Cumhurba�kan� ile etraf-
l�ca ele ald�k ve bu
konuyla ilgili kendileri de
FETÖ terör örgütünün
Balkan co�rafyas�ndan
kökünün kaz�nmas� için
çal��malar�m�z� dostlar�-
m�z�n da deste�iyle sür-
dürece�iz ve bu konuda-
ki hassasiyetleri sebebiyle
de kendilerine te�ekkür
ediyorum" ifadelerini
kulland�. �ki ülke aras�n-
daki ili�kilerin üst düzey-
de oldu�unu anlatan
Erdo�an, "Balkanlarda
bar��, istikrar ve refah�n

yayg�nla�t�r�lmas�nda
H�rvatistan ile olan i� bir-
li�imize önem veriyoruz.
�ki ülkenin ba�ta

Balkanlar olmak üzere
bölgesel ve uluslararas�
platformlarda daha
yak�n i� birli�i içinde

olmalar�n�n bölgesel
bar��a ve istikrara hizmet
edece�ini dü�ünüyorum.
Avrupa'n�n bütünle�me-

siyle bölgesel uyum ve i�
birli�inin güçlendirilmesi
yönünde ortak hedefleri
payla��yoruz." dedi.

5’te

Erdo�an:Erdo�an:Erdo�an:Erdo�an:Erdo�an:Erdo�an:

3’te

Cumhurba�kanı Erdo�an, "FETÖ terör örgütünün Balkan co�rafyas�ndan kökü-
nün kaz�nmas� için çal��malar�m�z� dostlar�m�z�n da deste�iyle sürdürece�iz" dedi

10’da



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 15 Ocak 2018 
PazartesiGüncel

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

PTT’den yeni
i�yerleri ve
Pttmatikler

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim 
�irketi (PTT A.�.), yaygın hizmet a�ını

gün geçtikçe daha da büyütüyor

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü



H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Balçova'da düzenle-
nen "2. Rumeli Balkan Bu-
luşması"na katılan

Başbakan Yardımcısı Hakan
Çavuşoğlu, salona girmeden
önce Balkanlı hemşehrilerine
eşlik ederek halay çekti. Ça-
vuşoğlu, burada yaptığı ko-
nuşmada, göçmenlerle aynı
süreci yaşadığını, Balkan coğ-
rafyasında serpildiğini, sonra
kendini anavatanın şefkat
dolu kucağına bıraktığını
söyledi.

Balkan coğrafyasının, acıların
ve hasretin dinmeyen coğraf-
yası olduğunu vurgulayan
Çavuşoğlu, şöyle
konuştu:"Türkiye sadece Tür-
kiye haritasından ibaret de-
ğildir. Orada bıraktığımız
akrabalarımız, dostlarımıza
karşı sorumluluğumuz var.
Sınırlar çizilmiş olabilir ama
gönlün sınırı yoktur. AK Parti
her daim Balkan coğrafya-
sında yaşayan soydaşların so-
runlarıyla ilgilenmektedir.
Türkiye'de istikrar, güven
varsa o coğrafyadaki kardeş-
lerimiz de geleceğe daha gü-

venli bakabilme imkanına ka-
vuşuyor. O yüzden Türkiye
güçlü olmak ayaklarının üze-
rinde durmak zorunda." – 

Türkiye'ye 11 yaşında geldi-
ğini, geldiği ilk gün un çuval-
larının üzerinde uyuduğunu
anlatan Çavuşoğlu, daha
sonra Türkiye'deki kardeşle-
rinin kendisini kucakladığını
dile getirdi.Türkiye hasreti
çeken bir ailede büyüdü-
ğünü, geldiğinde zaman
zaman "Müslüman mısın" ya
da "Ne güzel Türkçe konuşu-
yorsun" sözleriyle karşılaştı-
ğını aktaran Çavuşoğlu, "240
kilometre uzaktan gelmiştim.
Birilerini suçlamak için söyle-
miyorum. Ne yazık ki bir
dönem, Türkiye kendi içinde
problemlerle uğraşırken
hemen yanı başında yaşayan
kardeşlerine yeterince ilgi
alaka gösterememiş. Türki-
ye'nin gücüyle alakalı bir du-
rumdur. Onun için Türkiye
ayakları üzerinde duruyorsa,
oradaki kardeşlerimize ala-
kası artıyor. Türkiye güçlü
olmak, bir olmak, birlik ve
beraberlik ruhunu geliştir-
mek zorunda. Türkiye'yi güç-
lendirebilmeyi, soydaşları ve

akrabaları sarıp sarmalayabil-
meyi hedefliyoruz." değerlen-
dirmesinde bulundu. -
"Türkiye'nin birliği, beraber-
liği ve siyasi geleceği çok
önemli"Çavuşoğlu, soydaşla-
rın taleplerini de yerine getir-
mek için çalıştıklarını
hatırlattı.Mazlumun ve mağ-
durun yanında olan bir ülke
olduklarını anlatan Hakan
Çavuşoğlu, şunları kay-
detti:"Dünyada, ekonomisi
büyük hiçbir ülkenin yapa-
madığı nispette yardımlar
yapmaktayız. Türkiye milli
gelirine oranla yaptığı yar-
dımlarda birinci sıradadır.
Bize sığınan 3,5 milyon Suri-

yeli kardeşimiz var, onlara
sahip çıkmaya çalışıyoruz. Bir
mağdur nerede varsa onun
sırtını pek etmeye, yetimin
başını okşamaya gayret gös-
teriyoruz. Onun için Türki-
ye'nin birliği, beraberliği ve
siyasi geleceği çok
önemli."AK Parti İzmir Mil-
letvekili Kerem Ali Sürekli de
Rumeli Balkan Buluşmala-
rı'nda birlik, beraberliğin pe-
kiştirildiğini, ikamet, sağlık,
emeklilik gibi konulardaki
sorunların çözümüne çare
üretmek için çalıştıklarını bil-
dirdi. Konuşmaların ardın-
dan Çavuşoğlu'na Arnavut
böreği ikram edildi.
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Kim ne derse desin,
Recep Tayyip Erdo�an,
çok önemli bir siyasetçi.

�u an itibariyle 16 y�ld�r iktidar
olmay� ba�arm�� bir partinin li-
deri. Bu kadar y�l iktidar olmak
Türkiye için bir rekordur. Üste-
lik genel temayül ve tecrübeye
göre mutlaka a��nma ve y�p-
ranma pay� olmas�na ra�men,
bu kavramlar onun lügat�nda yer
almaz. Burada haddimiz olmaya-
rak af buyurun kendisine ya�c�l�k
yapmak gibi bir niyetimiz de ola-
maz. Zaten böyle bir �eye ihtiyaç
ta yok. Gerçekleri tespit etti�i-
mizde say�lar ve belgeler böyle
yazmam�z� zaruri k�lar. T�pk� bi-
razdan de�inece�im di�er olumsuz
gerçeklerin de var oldu�u gibi.
Peki, ama nedir o gerçekler? Her
ne kadar Recep Tayyip Erdo�an
çok güçlü, samimi ve dava adam�
ve lider olsa da hiçbir mücadele
tek ba��na kazan�lamaz. Yerine
göre askere, orta�a, üyeye, dava
adam�na, dosta, karde�e veya si-
zinle beraber yürüyecek fikir ada-
m�na ihtiyaç vard�r. T�pk�
ma�arada peygamber efendi-
mizi  (SAV) yaln�z b�rakmayan
S�dd�k dost Hz.Ebu Bekirlere, dev-
lette Hz.Ömer gibi adil olan devlet
adamlar�na, Hz. Ali gibi ilim cev-
herlerine, gerekti�inde meydanda
hiç sava� kaybetmemi� Hz. Halit
Bin Velid gibi ordu komutanlar�na,
velhas�l Allah hatam�z varsa affet-
sin “Dünya Be�ten Büyüktür” gibi
birçok iddial� bir sözle Ebu Leheb-
leri ve Ebu Cehilleri aratmayan za-
limlere meydan okudu�unuzda
yan�n�zda, benim haddim de�il
rahmetli Mehmet Akif’in diliyle
söyleyeyim, “Bedrin Aslanlar�
ancak bu kadar �anl� “ diyece�imiz
samimi ve korkusuz bir millete ve
tak�ma ihtiyaç var.  Evet, çok
�ükür bu aziz millet inand���nda
Çanakkale’de yapt���n� 15 Tem-
muz’da bir kez daha yapm��t�r.
Ancak yukarda bahsetti�im her ka-
tegoride tak�m�n�z her �eyi ile haz�r
m� ve tamam m�? Cumhurba�kan�-
m�z, zaman zaman yaln�z�m dedi-
�inde akl�ma hep bu soru geliyor. 

Reise sonuna kadar ba�l�y�z ve
inan�yoruz. Ama içimizdeki hain-
lerden, dalkavuklardan, münaf�k-
lardan, her devrin adamlar�ndan,
AK Parti içine girmi� AKP’liler-
den, kim oldu�unu ve nereden gel-
di�ini unutup davas�n� dünyal�klar
için satm�� rantç�lardan, zavall�lar-
dan ve samimi olmayan insanlar-
dan korkuyorum. Eminim Reis’de
ayn� �eylerden muzdariptir. Ama
bukalemun gibi olunca renklerini
göremiyorsunuz. Zira göstermiyor-
lar. Masalar�nda göstermelik ni�an-
lar ve yaz�lar, konu�malar�nda
ahlar, figanlar, vatanda�a ters reise
farkl� davrananlar� anlaman�z zor-
dur. Onlar� gizlice izlemeniz gere-
kir. Bir örnek vermek istiyorum.
Bir süre önce “Siyah giyen adam-
lar” isimli bir film vard�. Dünyay�
istila eden çok kötü görünü�lü
uzayl�lar insan k�l���na girmi�lerdi
ve kimse onlar� gerçek suretlerinde
göremiyordu. Daha sonra bir göz-
lük buldular ve o gözlü�ü takan ki-
�iler uzayl�lar� fark etmeye
ba�lad�lar. ��te böyle bir gözlü�ün
Reiste olmas� ne iyi olurdu. As-
l�nda belki de böyle bir gözlük ol-
masa da bir çözüm yolu var. Bu
çözüm yolu rahmetli Abdülhamid
Han’�n izledi�i yoldur. Bu yol çok
s�k� bir denetim çal��mas�d�r.

Rahmetli Abdulhamid han, Os-
manl�’da en uzun dönem devletin
ba��nda kalm�� bir Sultand�r. Uy-
gulamalar�n� örnek almak son de-
rece önemlidir. Sultan
Abdulhamid, devleti farkl� gizli
elemanlarla takip eder, ayr�ca bu
gizli takipçileri de görevlerini ya-
p�yorlar m� diye ayr�ca gizlice
takip ederdi. O zaman ki ismi Te�-
kilat� Mahsusa olan kurum bu-
günkü Milli �stihbarat Te�kilat�
(M�T) olmu�tu. Takip esast�r ve
önemlidir. Ancak kesinlikle ailevi
ve ki�isel takipten bahsetmiyorum.
Devletin ve AK Partinin yöneti-
mindeki herkesin belirli bir kural
ve etik de�erler içerisinde ara�t�r�l-
mas� ve bilinmesi gerekir. Yapabi-
liyorsan�z tüm mahalle, ilçe ve il
te�kilatlar�nda, belediyelerde,
Genel merkezde, bürokraside bir
takibin olmas� gerekti�ine inan�yo-
rum. Böyle bir denetim sistemi ku-
rulsun inan�n te�kilatlarda ve

bürokraside çok büyük de�i�imler
olacakt�r. Aradaki kripto FE-
TO’cular�, ki�isel ç�kar ve rantç�-
lar�, AK Parti içindeki AKP’lileri,
metal yorgunu olanlar�, davay�
unutanlar�, hainleri, bulup reise
rapor edecek bir sistem. Tabi ay-
r�ca bunlar� da i�lerini yap�yorlar
m� ya da do�ru yap�yorlar m� diye
takip edecek ikinci bir oto kontrol
sitemi olmal�.  Devletin fahri mü-
fetti�leri.  Böyle bir sisteme itiraz
edecek olanlar bilin ki yaras� olup
gocunanlard�r. Saklayacak bir �eyi
olmayan samimi vatanseverler
böyle bir sistemden korkmazlar.
Bak�n�z bu yaz�dan sonra kimlerin
sesi ç�kmaya ve itiraz etmeye ba�-
l�yor? Görece�iz. Kim ne derse
desin tedbir ve denetimler yap�l-
mak zorundad�r. 

�stanbul, Ankara ve �zmir gibi
büyük �ehirlerde  olmak üzere ge-
nelde referandum sonuçlar�nda
ufakta olsa kay�plar oldu. Ben bun-
lar� Allah’�n �efkat tokad� olarak
görüyorum. Ders al�nmas� gereken
bir �efkat tokad�. Reis her �eyin
fark�nda. Gerekli tedbirleri alacak.
AK Parti te�kilatlar�ndaki ve bele-
diyelerdeki de�i�iklikler bu yüz-
den. O, sürekli uyan�k ve aktif.
Takip ediyor ve i�i s�cak tutuyor.
Recep Tayyip Erdo�an, 16 y�ld�r
iktidar ve milletinden sürekli artan
oranda destek almaya devam edi-
yor. O, �ahs�na münhas�r bir lider.
�ahsi ve dünyal�k dü�ünseydi
farkl� davranaca��ndan eminim.
Oy oran� %48-50 dolaylar�nda olan
ve iktidar� s�k� bir �ekilde elinde
tutan bir siyasetçinin yapmayaca��
�eyi yapt�.  �stese hiçbir de�i�ikli�e
gerek uymadan en az sa�lam 10 y�l
daha iktidar olabilirdi. 70’li ya�-
larda emekliye ayr�l�p kitap yaza-
bilirdi. Oysa tam tersine belki de
siyasi riske de girerek %50+1 oy
gibi ç�tay� yukar�ya ta��d�. Kimine
göre siyasi risk olan bu ç�k���
ancak dava adamlar� yapabilir. 

2019 seçimleri için çok dikkatli
olmak gerekiyor. Zira son derece
hassas bir dönüm noktas�ndan ge-
çilecek.  Bu dönüm noktas� geçi-
lince in�allah düzlü�e ç�k�lacak.
Ancak Siz 16 y�ld�r oyunuzu hep
art�rarak seçim kazanm�� olsan�z
da 2019 seçimlerinde belki de ayn�
oyu alsan�z da kaybetmi� olabilir-
siniz. Yani mesele yüzde 49,9 oy
alarak birinci parti olsan�z da i�
biter. Siz 16 y�ld�r hep kazan�rs�n�z
ama 2019’da Allah korusun böyle
bir durum vuku bulursa 16 y�ld�r
kazanman�z�n hepsi çöpe gider
geçmi�teki kazand�klar�n�z bir i�e
yaramaz. Yani bu kadar önemli ve
hassas bir seçim.  Zira tüm size
kar�� olanlar 2019’da toplan�p
belki de son bir kez bir araya gele-
cekler.  Onlar, farkl� dü�ünen,
rakip, dü�man, FETOcu, solcu,
a��r� uçlar vs. hepsi. K�sacas� siz ve
di�erleri. Emin olun her iki taraf
içinde ya tamam ya devam olacak
bir seçim.

Recep Tayyip Erdo�an’�n nor-
malde 16 y�lda y�pranmas� ve za-
manla oy kaybetmesi gerekirdi.
Kaybetmedi. Kendini garantiye
al�p yeter art�k diyebilirdi. Demedi.
Tam aksine durmak yok yola
devam diyor. Önce 2023’ü daha
sonra 2071’i hedef gösteriyor. Ne
kadar ya�ayaca��m�z� Allah bilir
ama e�er Allah izin verir de ya�ar-
sak o tarihte 104 ya��nda oluruz.
Asl�nda benim, onun veya ba�ka
birinin ya�ay�p görmesinden zi-
yade yukar�da bahsetti�imiz yeti�-
mi� sa�lam bir çekirdek kadro ve
dava sahibi gençlerin, çocuklar�m�-
z�n ve torunlar�m�z�n devam ettir-
mesi çok önemli. Reis de böyle bir
gençli�in ve gelece�in derdinde.
Makalemizi Ali �mran suresi
173.ayeti ile bitirmek istiyoruz.
Elmal�l� Hamdi Yaz�r’�n sadele�ti-
rilmi� �ekli ile : “ Onlar ki, insanlar
kendilerine: «Haberiniz olsun, dü�-
manlar�n�z size sald�rmak için top-
land�lar, onun için onlardan
korkun!» dediler. Bu, onlar�n ima-
n�n� art�rd� ve: «Bize Allah yeti�ir;
O, ne güzel vekildir!» dediler. 

Rifat SA�T

2019’UN 
FARKINDA 
MISINIZ?

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Hırva-
tistan Cumhurbaşkanı

Galina Kitarovic’le birlikte dü-
zenlediği toplantıda iki ülke
arasındaki siyasi ilişkilerdeki
olumlu atmosferin ekonomik
ve ticari ilişkilere de yansıtıl-
ması gerektiği konusunda hem-
fikir olduklarını vurguladı.
www.trthaber.com sitesinden
alınan bilgilere göre; Erdoğan,
"Gerek ticaret hacmimizin ge-
rekse karşılıklı yatırımların artı-
rılmasını arzu diyoruz.

Ekonomik ve ticari iş birliğimi-
zin ülkelerimizin gerçek ola-
naklarını yansıtacak düzeye
yükseltilmesi için ortak iradeye
sahibiz." dedi. Hırvatistan'da
özellikle turizm, bankacılık ve
yenilenebilir enerji sektörle-
rinde başarıyla faaliyet gösteren
Türk firmalarının bulundu-
ğunu belirten Cumhurbaşkanı
Erdoğan, "Bu firmalarımızın so-
runlarına ilişkin gereken deste-
ğin verileceğine inancım
tamdır. Önümüzdeki dönemde
daha çok Türk firmasının Hır-
vatistan'a yatırım yapmasını
umut ediyoruz ve bu konuda
firmalarımıza gerekli desteği de

sunacağız. Enerji başlığı da
gündemimizde yer alıyor. İkili
iş birliği imkanlarını ve yenile-
nebilir enerji kaynaklarını ve bu
alanda faaliyet gösteren şirket-
lerimizin iş birliği alanlarını
araştırmaları konusunu değer-
lendiriyoruz." ifadelerini kul-
landı. Mevkidaşı Kitaroviç ile
kapsamlı, yararlı ve faydalı gö-
rüşmeler yaptıklarını aktaran
Erdoğan, 1 Temmuz 2013 itiba-
rıyla Avrupa Birliği üyesi olan
Hırvatistan ile Avrupa Birliği
konularında iş birliği yollarını
artırma konusunda da görüş
alışverişinde bulunduklarını
bildirdi.
Cumhurbaşkanı Kitarovic ile
Balkanlardaki durumu gözden
geçirerek özellikle Bosna Her-
sek'teki gelişmeleri de ele aldık-
larını kaydeden Erdoğan,
şunları söyledi:
"Bu kapsamda özellikle Bosna
Hersek'in ekonomik ve sosyal
kalkınması bağlamında gele-
ceğe yönelik projeler geliştir-
mek için oluşturulan
Türkiye-Bosna Hersek-Hırva-
tistan üçlü danışma mekaniz-
masının ilk zirve toplantısını
önümüzdeki ay öncelikle dışiş-

leri bakanlarımız bir araya gel-
mek suretiyle, ardından liderler
olarak bir araya gelmek sure-
tiyle ele alıp değerlendireceğiz.
Bu diyaloğu da çok çok önemli
buluyoruz zira bölge barışı için
buna çok büyük önem atfediyo-
ruz."
Erdoğan, "Terörle mücadele ko-
nusunu da Sayın Cumhurbaş-
kanı ile etraflıca ele aldık ve bu
konuyla ilgili kendileri de
FETÖ terör örgütünün Balkan
coğrafyasından kökünün kazın-
ması için çalışmalarımızı dost-
larımızın da desteğiyle
sürdüreceğiz ve bu konudaki
hassasiyetleri sebebiyle de ken-
dilerine teşekkür ediyorum."
dedi. Türkiye'nin Avrupa Birliği
(AB) üyelik sürecinin sorulması
üzerine Erdoğan, Hırvatistan
Cumhurbaşkanı Kitarovic'in
sürece ilişkin bilgi verdiğine de-
ğinerek, "2017'nin sonunda Hır-
vatistan'dan çok ciddi bir
ithalat yaptık. O da biliyorsu-
nuz. Beşiktaş, Hırvatistan Milli
Takımı'nın çok çok önemli bir
oyuncusu olan Vida'yı transfer
etti. Bu önemli bir ithalattı. Hır-
vatistan içinde önemli bir ihra-
cattı" ifadesini kullandı. 

Bulgaristan'ın AB Konseyi 
dönem ba�kanlı�ı törenle ba�ladı

Erdoğan’dan Balkanlar’daki 
FETÖ uzantılarına sert mesaj
Cumhurba�kan� Erdo�an, "FETÖ terör örgütünün Balkan co�rafyas�ndan kökü-

nün kaz�nmas� için çal��malar�m�z� dostlar�m�z�n da deste�iyle sürdürece�iz" dedi

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan'ın 2018 yılının
ilk yarısında yürüteceği
Avrupa Birliği (AB) Kon-

seyi başkanlık dönemi törenle
açıldı. Başkent Sofya'da, İvan
Vazov Ulusal Halk Tiyatro-
su'ndaki törende konuşan Bul-
garistan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, "Bulgaristan
geçmiş zamanın sınavını ver-
miş, dinler arası uyum modeli
olup Kiril alfabesinin ana va-
tanı olarak Doğu ve Batı ara-
sındaki köprü olma işlevini
üstlenmiştir." dedi. Radev, Bal-
kanlar'da bölünme girişimleri-
nin daima trajedilere yol
açtığını söyledi. www.dunya-
bulteni.net sitesine göre, Avru-

pa'nın, bütünlük sahibi tek
gövde olamayacak kadar
büyük, aynı zamanda bölüne-
bilecek kadar küçük oldu-
ğunu dile getiren
Radev, "Glo-
bal güven-
sizlik
Avru-
pa'nın
güven-
lik mese-
lesinin
önceliğini
'emir kipi' duru-
muna getirir. Göç ve terö-
rizm ise AB'nin büyük
komşuları ile aktif diyalog ku-
rulmasını gerektirir." ifadele-
rini kullandı.
Avrupa Parlamentosu (AP)
Başkanı Antonio Tajani de Bul-

garistan'ın dönem başkanlığı
sırasında bu ülkeye tam destek
vereceklerini anlattı. Bulgaris-

tan'ın seçtiği "Güç
birlikten

doğar."
sloganını öven Ta-

jani, "Vatandaşlarımızın sesine
dikkatlice kulak asarak Avru-
pa'yı daha demokratik haline
getirmek zorundayız. Bulgaris-
tan'ın başkanlığı sırasında esas
alınan Batı Balkanlar'ın AB'ye

entegrasyonu büyük bir önem
taşır." değerlendirmesini yaptı.

AB Komisyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker, hala yerel para
birimi Leva’yı kullanan Bulga-
ristan'ın yerinin "Euro sahası"
olduğuna dikkati çekti.
Katılımcılara Bulgarca seslenen
Avrupa Konseyi Başkanı Do-
nald Tusk ise Bulgaristan'ın
Avrupa'nın en eski devletlerin-
den biri olduğunu hatırlattı. Bu
ülkenin tüm bölgenin Avrupa
perspektifini yenileyebileceğini
vurgulayan Tusk, Balkanlar'ın
huzuru, güveni ve refahı hak
ettiğini belirtti.

Ba�bakan Yardımcısı Çavu�o�lu 
�zmir’de hem�erileriyle halay çekti
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Bakan Ya�c�lar’dan
‘�CRAATIN �Ç�NDEN’ 

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Priştine Yunus Emre Enstitü merke-
zinde düzenlenen törende, 2017 yılı
ikinci dönem Osmanlıca kursunu

başarıyla tamamlayan 33 kişiye sertifika-
ları dağıtıldı.
Okutman Hüseyin Güngör, törende yap-
tığı konuşmada, Osmanlıca kursunun
beş senedir devam ettiğini anımsatarak,
Prizren ve Priştine'de bu kursa ilginin ar-
tarak devam ettiğini söyledi. Osmanlıca
kursunun üç seviyeden oluştuğunu söy-
leyen Güngör, kursu tamamlayanların
başta mezar taşları olmak üzere Kosova
ve Balkanlar'da Osmanlı'dan kalma bir-
çok eserlerdeki kitabeleri okuyabilme im-
kanına sahip olabileceklerini dile getirdi.
www.dunyabulteni.net’e göre; Üsküp
Hayrat Vakfı temsilcisi ve Osmanlıca
kursu eğitmeni Mehmet Çakmak ise üç
yıl içerisinde yaklaşık 100 öğrencinin
kursu tamamlayarak sertifikalarını aldık-
larını kaydetti. Çakmak, öğrencilerin
hem Türkiye'de hem Kosova'da hem de
Balkanlar'ın genelinde Osmanlıca ile çok
daha iyi çalışmalar ortaya koymaları te-
mennisinde bulundu. Çakmak, 2012 yı-
lından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ile
imzaladıkları protokol çerçevesinde Tür-
kiye'de ve Balkanlar da dahil olmak
üzere Avrupa'nın farklı şehirlerinde 600
bine yakın kursiyere Osmanlıca sertifi-
kası verdiklerini söyledi. Çakmak, genç-
lerin Osmanlıca'ya gönül vermesi ve
yakınlık göstermesinin kendileri için kıy-
metli olduğunu sözlerine ekledi.

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar,  yönettiği bakan-
lığın geçen yılki çalışmalar per-

formansı ve bu yıla ait hedeflerle ilgili
raporu bugün takdim ederken dile ge-
tirdi. Bu yıl en önemli sıkıntıyı sivil ve
kamu hizmetleri reformuna ait yasa
paketinin onaylanmasının olduğunu
belirten Yağcılar, bu yıl içerisinde Yöne-
tim Anlaşmazlıkları Yasası’nın da sü-
rece tabi tutulacağını açıkladı. Bakan
bunun yanısıra sayılarının azaltılması
ve diğer kurumlara entegre olmaları
amacıyla devlet ajanslarının yetki ve
sayılarının da bu yıl gözden geçirilece-
ğini bildirdi. Yağcılar bu vesile ile ge-
ride kalan yıl içerisinde bakanlığın en

önemli başarılarından söz ederken, en
büyük başarıyı 22 milyon Euro değe-
rinde Sektörel Reform Sözleşmesi’nin
imzalanmasının teşkil ettiğini kaydetti.
Bakana göre bu sözleşmenin imzalan-
ması,  yönettiği bakanlığın sahip ol-

duğu irade ve kapasitesini kanıtlamak-
tadır. www.kosovahaber.net sitesine
göre; Kamu Yönetimi modernizasyo-
nunun bu yılın en önemli öncelikleri
arasında yer aldığını anlatan Yağcılar,
bu tür modernizasyon olmadan Elek-

tronik Yönetimi’nin düşünülemeyece-
ğini ileri sürdü. Bakan Yağcılar ayrıca e-
Vatandaş, e-Nakliyat, e-İstihdam, e-Tıp,
e-Eğitim, e-Kayıt platformları aracılı-
ğıyla Kosova’da çok yakında vatandaş-
lara tek bir noktadan hizmetlerin
sunulacağını duyurdu. Kosova için
önümüzdeki tek yolun Avrupa Birliği
istikbalinin olduğunu belirten Yağcılar,
kamu yönetimin entegrasyonunu, pro-
fesyonelliğini ve verimliliğini güçlen-
dirmekle bakanlık olarak Avrupa
Birliği entegrasyonuna katkıda bulun-
duklarını söyledi. Takdiminin sonunda
Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar
vatandaşın hizmetinde olan kamu yö-
netimin tesis edilmesiyle, Kosova’da
bir Avrupa devleti temellerinin atıldı-
ğını ifade etti.

Pri�tine’de 
Osmanl�ca kursuna

kat�lanlara
YEE’den 
sertifika

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

4 milletvekiline 
�artlı hapis cezası

ı

e

-
-

Thaçi, 10. Ba��ms�zl�k Y�ldönümü 
Madalyas� için aday bekliyor
Thaçi, 10. Ba��ms�zl�k Y�ldönümü 
Madalyas� için aday bekliyor

PR��T�NE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
anayasal ve yasal yetkileri çer-
çevesinde bağımsızlığın onuncu

yıldönümü nedeniyle yaşamın farklı
alanlarından değişik şahsiyetleri Cum-
hurbaşkanlığı Jübile Madalyası ile
ödüllendirecektir.
Konuyla ilgili basına yapılanan açıkla-
mada, “Bağımsızlığımızın ilk on yı-
lında bağımsızlığımız ve devlet
kurmamıza katkıda bulunan birçok
yerli ve yabancı şahsiyetler mevcut-

ken, Cumhurbaşkanı Thaçi kamu ku-
rumlarını, sivil toplum örgütlerini ve
vatandaşları bu madalyaya layık ol-
duklarını düşündükleri şahsiyetleri
teklif etmeleri için davet etmektedir.”
şeklinde ifadeler yer alıyor. Teklifte bu-
lunanların,  bunun sebeplerini açıkla-
yarak Madalya Değerlendirme
Komisyonu’nun şu adresine gönder-
meleri rica edilir:dekoratat@president-
ksgov.net; Açıklandığına göre,
Cumhurbaşkanı Thaçi Cumhurbaş-
kanlığı Jübile Madalyası’nı bütün bu
yıl süresince verecek.
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Ahmet GÖKSAN

DÜ�ÜN 
GÜNDÜZÜ

“K�br�s’�n halli zan ve tahmin edildi�i
kadar aylara ba�l� olan bir mesele de�il-
dir. Hüsnüniyet ve Türk’lerin hakk� tes-
lim edildikten sonra pek k�sa bir zaman
içinde hallolur gider. Fakat Rum’lar�n
ak�llar�nda enosis yolunun daima aç�k ol-
mas�na müsait bir zemin aramaktan vaz-
geçmedikleri takdirde Türkiye’de hangi
hükümet olursa olsun vazifesi, bu yolu
kapatmak olacakt�r.” 1969

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Her yenili�in iyiye ve güzele do�ru
bir ba�lang�ç oldu�u genel bir
kabul görüyor. Buna ko�ut umut-

lar�n ve dü�lerin ye�ermesinin de nedeni
oluyor. Her yenilik bu nedenle umutlar�
canl� tutarak gelece�e yönelik planlar�n
ve projelerin yap�lmas�na da neden olu-
yor. Ki�isel olarak beklentilerin bir k�s-
m�n�n gerçekle�mesi insanlar� mutlu
etmeye yetiyor. Buna kar��n baz� ülkele-
rin siyasetçileri kendi halklar�na lay�k
gördükleri mutlulu�u di�er uluslar�n bi-
reylerine çok görüyorlar. Bu nedenle de
sürekli olarak kavgaya neden olacak ey-
lemlerin içinde oluyorlar. Ülkemiz de
çevresinde ya�anan olaylar ve uzak di-
yarlardan gelen sözlü sald�r�lar nedeniyle
huzursuz edilmeye çal���l�yor. Bay Do-
nald Trump’un Birle�ik Amerika Devlet-
lerine ba�kan olmas�ndan sonra
ya�ananlar� yineleyecek de�iliz. Nush ile
uslanmayan� etmeli tekdir, tekdirle us-
lanmayan�n hakk� kötektir yakla��m�n�
her ko�ulda uygulamaya çal���yor. Bu
nedenle de so�uk sava��n sona erdirildi�i
1990’l� y�llardan sonra dünyam�z en bu-
nal�ml� günlerden geçiyor. 24 Ekim 1945
gününde kurulan BM’in �u anda 193
adet üyesi vard�r. BM’in kurulu� ilkele-
rini an�msayacak olur isek özetle,
“Dünya bar���n�, güvenli�ini korumak ve
uluslararas� ekonomik, toplumsal ve kül-
türel bir i�birli�i olu�turmak” olarak ta-
n�mlan�yor. Günümüzde bu ilkelerin
yerinde yellerin bile esemedi�ini kaydet-
mek istiyoruz. Bay Trump, eline göre
buldu�u ülkeleri tehdit ederek Kudüs ka-
rar�na kar�� ç�k�lmas�n� istiyordu. Yap�-
lan oylama sonucunda dünyan�n 5’ten
büyük olmas�n�n yan� s�ra ye�il dolarlar�-
n�n da �imdilik bir i�e yaramad���na
vurgu yapmak istiyoruz.  
Kuruldu�u günlerdeki amac�ndan sapt���
görülen bu kurulu� geli�mekte olan ülke-
lerin sorunlar�na katk�da bulunmak bir
yana onlarla bilek güre�i yapmay� ye�li-
yor. Ad� geçen kurulu�la ya�da� olan
K�br�s uyu�mazl���, Filistin – �srail ve
Ke�mir sorunlar� bunlardan yaln�zca ba-
z�lar�d�r. K�br�s uyu�mazl��� ile görev-
lendirilenlerin yazm�� olduklar�
raporlarda önerilenler yap�lm�� olunsa idi
günümüzde bu sorunlar� konu�muyor
olacakt�k. Di�er sorunlar içinde ayn�
durum geçerlidir. Bu konular yeni bir
konu olman�n da ötesindedir.   

KANGREN�N
NEDEN�

Türkiye ve K�br�s Türk’lerinin sürekli
olarak çözüm odakl� öneri ve çabalar�n�n
kar�� tarafça acizlik olarak görülmesi
uyu�mazl���n kangren olmas�n�n da ne-
denidir. Uzun süreli mücadele diye ba�-
latt�klar� strateji ile Türkiye’nin
ekonomik olarak çökmesini hedefliyor
olabilirler. Bu dü�üncelerinde her zaman
yan�ld�klar�n� da görmü� olmalar�na kar-
��n �srarlar�n�n anla��l�r bir yan�n�n olma-
d���n� bilmeleri gerekiyor. Bu tür
yakla��mlarla daha uzun süre Godo’yu
bekler gibi bekleyeceklerdir. Mendil bü-
yüklü�ündeki ülkede yap�lacak olan ba�-
kanl�k seçimine do�ru geri say�m devam
ederken ‘Ba�kan Toto’ oynayanlar�n or-
tal�klara ç�kt���n� belirtmek istiyoruz.
Bay Nikos Anastasiyadis’in seçilmesi ile
adadaki çözümsüzlü�ün devam edece�i
öngörülüyor. Buna kar��n Akel’in aday�-
n�n seçilmesi ile çözümün olabilece�i
görü�ü öne ç�kar�l�yor. Kar�� tarafta kim
seçilirse seçilsin çözüm umudunun Kaf
Da��’n�n arkas�nda bile olamad���n� yi-
nelemek durumunday�z. Böyle bir bek-
lenti içerisinde olanlara denenmi�in
yeniden denenmesine gerek olmad���n�
söylemek gerekiyor. O zaman K�br�s
Türk’leri olarak bizler Türkiye ile bir-
likte ya�ananlardan sonra uygulanacak
ortak plan do�rultusunda TANINMA ko-
nusunu h�zla gündeme ta��mal�y�z. Anas-
tasiyadis ile Stavros Malas aras�nda
hiçbir fark�n olamad���n� söylemleri ile
bizleri do�ruluyorlar. Bu nedenle Ulusal
Konseyin bir an önce kurulmas�nda say�-
lamayacak kadar yarar oldu�unu kaydet-
mek istiyoruz. Milletvekili seçiminden
sonra kurulacak olan yeni hükümetin bu
yönlü çal��mas�n�n asli görevi oldu�unu
belirtmek istiyoruz.
Ada’da kal�c�l���m�z�n güvencesinin
Ulusal Konseyin kurulmas� oldu�unun
görülmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Nazlı Gaye ALPASLAN

TASD�KL� DEFTER-� 
KEB�R�N 

KAYBOLMASI F��L�

Bilindi�i gibi, 213 say�l� VUK md.
220 hükmüne göre defter-i kebi-
rin tasdiki zorunlu de�ildir. Buna

kar��n, Türk Ticaret Kanunu yönünden
uygulamada bir çok mükelleflerin def-
ter-i kebiri notere tasdik ettirdikleri gö-
rülebilmektedir. Büyük defter (Defter-i
kebir) yevmiye defterine yaz�lan kay�tla-
r�n bütün hesaplar itibari ile tasnif edile-
rek tutuldu�u havuz bir defter olup, 213
say�l� VUK md. 184 hükmünde bu def-
ter ile ilgili düzenlemeler yer almakta-
d�r. Dileyen vergi mükellefleri, defteri
kebirde müteharrik yaprakl� olarak da
kullanabilirler. Baz� mükellefler ise def-
ter-i kebirli yevmiye ad� alt�nda yev-
miye ve defter-i kebirden olu�an tek bir
defterde tutabilmektedirler. Gerekli
esaslara uyulmak ko�ulu ile bu �ekilde
defter tutulmas�nda yasal bir sak�nca gö-
rülmemektedir. Ya�anan bir olayda, bir
limited �irketin kebir defterini notere
tasdik ettirdi�i ve daha sonra bu defteri
zayii etti�i tespit edilmi�tir. Uygula-
mada yevmiye defterinin tasdikli olmas�
zorunlu ve yeterli olup, kebirin tasdiki
zorunlu de�ildir. Vergi müfetti�lerinin
defter ve belge ibraz� s�ras�nda kebir
defterini ibraz� ile ilgili olarak inceleme
yaz�lar�nda istemedikleri görülmektedir.
Uygulamada genel de vergi incelemesi
için ibraz� zorunlu olan defterler ara-
s�nda yevmiye defteri, envanter defteri,
al�� – sat�� faturalar� ve bordrolar ince-
leme s�ras�nda istenilmektedir. Mükelle-
fin i�letme hesab� esas�na göre defter
tutmas� halinde sadece i�letme defteri ile
al�� ve sat�� faturalar� ve bununla ilgili
var ise bordrolar, yazar kasa rulolar� ve
di�er evraklar incelemede talep edilebil-
mektedir. Sonuç olarak tasdiki zorunlu
olmayan kebir defterinin iste�e ba�l�
olarak tasdik ettirilmesi mümkündür.
Vergi mevzuat� yönünden böyle bir tas-
dik i�lemi zorunlu de�ildir. Ancak TTK
aç�s�ndan kebir defterinin tasdik ettiril-
mesi gerekmektedir. Vergi müfetti�leri
inceleme s�ras�nda defter-i kebiri talep
etmemektedir. Ancak, defter-i kebire
dü�ülecek kay�tlar�n tasdiksiz sürekli
form yapraklar�na print edilmesi yeterli-
dir. Uygulamada meslek mensuplar�
defter- kebir kay�tlar�n� tek tek A4 for-
mat�nda ki ka��tlara dökmektedir. Vergi
incelemesi s�ras�nda kebir hesaplar�n�n
detayl� incelenebilmesi için bu �ekilde
tasdiksiz A4 ka��tlar�ndan kebir kay�t-
lar� denetlenebilir. Yarg�’ ya intikal eden
bir hadise nedeni ile, Dan��tay 3. Dairesi
taraf�ndan  verilen 30.09.2011 gün ve E:
2011/1610 – K:2011/5355 say�l� kara-
r�nda: envanter ve defter-i kebirin vergi
incelemesine ibraz edilmemesi dolay�s�
ile 213 say�l� VUK mük. Md. 355 hük-
müne göre kesilen özel usulsüzlük ce-
zas� kald�r�lm��t�r.  

Bkz. Ürel GÜROL “Güncel Vergi Usul
Kanunu Uygulamas�”, Maliye ve Hukuk
Yay�nlar�, 2. Bask�, Mart 2007, S.348

Erdoğan'ın sözleri sonrası
YUNANİSTAN'DAN İLK ADIM
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Romanya’nın İsrail’deki büyükelçi-
liğini Kudüs’e taşımayacağı bildi-
rildi. Romanya

Cumhurbaşkanlığı internet sitesinden
yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı
Benjamin Netanyahu, BM’deki oyla-
mada çekimser oy kullanan Roman-
ya’nın Cumhurbaşkanı Klaus İohannis’i
telefonla arayarak Romanya Büyükelçi-
liği’nin Kudüs’e taşınma konusunu gör-
üştüğü belirtildi. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre Romanya Cum-
hurbaşkanlığı internet sitesinden yapı-
lan açıklamada, Romanya
Cumhurbaşkanı Iohannis, görüşmede
BM Genel Kurulu’nda çekimser oy kul-
lanan Romanya’nın çekimser tavrının
devam ettiğini dile getirerek, İsrail ve
Filistin’in bu sorunu barış içinde çözme-
leri gerektiğini ifade etti.

Romanya, �srail’deki
büyükelçili�ini 

Kudüs’e 
ta��mayacak

PR�ZREN/BALKAN
GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA),

Kosova'da desteğe en
çok ihtiyaç duyulan
alana önemli bir yardım
gerçekleştirdi. Kosova'da
hiçbir ayrım yapmadan,
eğitime verdiği destek
çerçevesinde TİKA, Ko-
sova'da zihinsel engelli-
ler okuluna Duyu Algı
Odası'nı Prizren'de
kurdu. TİKA tarafından,
Prizren'de bulunan Lef
Nosi Engelli Çocuklar
Rehabilitasyon Merke-
zi'ne temin edilen Duyu

Algı Odası Projesi'nin
açılışı gerçekleştirildi.
www.haberler.com’a
göre; açılışa Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç, Türkiye
Cumhuriyeti Prizren
Başkonsolosu Eylem Al-
tunya, Prizren Belediye
Başkanı Mytaher Has-
kuka, TİKA Kosova Ko-
ordinatörü Hasan Burak
Ceran ve diğer davetliler
katıldı. 'Lef Nosi' okulu
müdürü Herolinda Hali-
maj, açılışta yaptığı ko-
nuşmada, bu okulda
ikinci projesini hayata
geçirn TİKA ve Türki-
ye'ye teşekkürlerini ifade
ederek, bu proje saye-

sinde okuldaki engelli
öğrencilerin en yüksek
standartlarda eğitim gör-
melerinin sağlandığını
belirtti. Görevini yeni
başlayan Prizren Bele-
diye Başkanı Mytaher
Haskuka da, Türkiye
Cumhuriyeti, Büyükelçi
Kıvılcım Kılıç ve TİKA'ya
Kosova'daki eğitime ver-
dikleri destekten dolayı
teşekkür ederek, 'Bu oda
hem personele hem de
çocukların öğrenme he-
deflerine ulaşmasına yar-
dımcı olacaktır.
Öğrenciler için çok iyi bir
fırsat.' diye konuştu. Be-
lediye Başkanı Hakuka,
buradaki, öğrencilerin al-

dıkları eğitime, duyu
odası projesi ile yeni bir
kalite kazandırıldığını
vurguladı. Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç da açılış töre-
ninde yaptığı
konuşmada, Türkiye’nin
her alanda Kosova halkı-
nın yanında olduğunu
vurguladı. Konuşmaların
sonunda Büyükelçi, Kı-
vılcım Kılıç'a, engelli öğ-
renci tarafından
çerçevelenmiş Kosova
bayrağı resmi takdim
edildi. Açılışın sonunda
'Lef Nosi' zihinsel engel-
liler okulu öğrencileri ta-
rafından program
sunuldu.

T�KA'dan Prizrenli zihinsel engelli 
çocuklara 'DUYU ALGI ODASI'
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Resmi kayıtlar çerçevesinde
100’ün üzerinde Türk
STK’nın kayıtlı olduğu Koso-

va’daki birçok Türk Sivil Toplum
Kuruluşu, Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Milletvekilleri Fik-
rim Damka ve Müferra Şinik’in giri-
şimiyle tek çatı altında toplanıyor.
www.timebalkan.com sitesine göre;
ilk kuruluş aşamasını Prizren’deki
bazı Türk dernek temsilcileriyle bir
araya gelerek gerçekleştiren Damka
ve Şinik, Kosova’nın diğer bölgele-
rindeki Türk dernek temsilcileriyle
bir araya geleceklerini ve federason
çalışmalarına dahil edeceklerini söy-
lediler. Konuyla ilgili mikrofonları-
mıza açıklamalarda bulunan
Damka, amaçlarının Türk dernekle-
rini tek çatı altında toplamak ve
ortak hareket etmek olduğunu vur-
guladı. Damka, “Kosova Türk mil-
letvekillerinin girişimiyle 2 aydır

süren 6’ncı toplantıyı bugün gerçek-
leştirdik. Bizlerin girişimiyle Koso-
va’da faaliyet gösteren Türk
derneklerin katılımıyla tüzüğün son
haline ulaşmış durumdayız. Önü-
müzdeki günlerde Kosova’da faali-
yet gösteren Türk derneklerinin
girişimiyle Kosova Türk Dernekler
Federasyonu (KTDF) kurulacaktır.
Bu girişimimizin amacı Türk der-
neklerimizin tek çatı altında toplan-
masıdır. Özellikle kendi
faaliyetlerinde bağımsız, fakat top-
lumsal konularda özellikle toplumu
ilgilendiren konularda ortak hareket
edebilmeleri ve tek adres haline gel-
meleridir. Bizim bu amacımıza ve
bizim bu girişimimize Türk dernek-
leriyle istişarelerimiz devam ede-
cektir. Tüzüğün son halini alması
sebebiyle kuruluş aşaması tamamla-
nacaktır. Önümüzdeki günlerde
dernekler kendi yönetim kurulla-
rıyla görüşüp bu federasyonun ku-
rulması için onay aldıktan sonra

kararını verecekler. Tahminim bu
ayın ortalarında başvuru gerçekle-
şecektir. İnanıyorum ki Kosova
Türk Dernekler Federasyonu
(KTDF), bir çatı altında kendi faali-
yetlerinde bağımsız ancak ortak faa-
liyetlerde bir araya gelecekler. Bizim
için son derece önemli bir federas-
yon olacaktır, bilindiği gibi Make-
donya’da da Makedonya Türk Sivil
Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜ-
SİTEB) var, Kosova’da da bir kaç
defa denendi fakat bunların faali-
yetleri başarılı olamadı. Biz inanıyo-
ruz ki bugün derneklerden almış
olduğumuz fikirlerden şu görülü-
yor ki,bu federasyon başarılı bir fe-
derasyon olacaktır. Ve önemli
konularda kendini ispatlayacak ve
ortaya çıkacaktır. Özellikle de Türk-
lerin milli özbenliğini ve belirgin bir
nişanı olan Türk dilini, kültürünü,
gelenek-göreneklerini ve varlığının
korunmasında önemli bir söz sahibi
olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Kosova’daki Türk STK’ları
KDTF çatısı altında toplanıyor

AT�NA/BALKAN GÜNLÜ�Ü
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Türkiye
Cumhurbaş-
kanı Erdo-

ğan’ın
beraberindeki 150
Türk işadamıyla
gerçekleştirdiği
Sırbistan ziyareti,
her iki ülke gün-
deminde de sıra-
dan bir ziyarete
göre daha fazla
yer tuttu. Hatta

Sırbistan Başbakan Yardımcısı Rasim Lja-
jic ziyareti “ekonomik ilişkiler başta
olmak üzere her alanda bir dönüm nok-
tası” olarak değerlendirdi. Ziyareti
önemli kılan yapılan yeni anlaşmalar mı,
Erdoğan’ın Kosova’daki konuşmasından
sonra yaşanan gerilimin sona erişinin işa-
reti sayılması mı yoksa meseleyi Türkiye-
Rusya ilişkilerindeki gelişmelerle birlikte
mi değerlendirmeli? Türkiye’nin Sırbis-
tan ilişkilerine bakışı, Sırbistan’ın kilit
ülke olduğu ve Sırbistansız bir Balkan
politikası olamayacağı, Sırbistansız bir
Balkan istikrarı sağlanamayacağı yaklaşı-
mına dayanır. Sırbistan açısından Türkiye
ile ilişkilerde öncelik ise yabancı yatırıma
Türkiye’nin sağlayacağı katkıdır. Burada
Türkiye Cumhurbaşkanı ister 200 ister
500 işadamıyla gitsin ortaya çıkan ticari
potansiyelin Rusya’nın, Almanya’nın,
İtalya ya da Çin’in, hatta Bulgaristan’ın
çok gerisinde kaldığını not düşmek gere-
kir. Keza Türk işadamlarının Balkanlar
genelindeki ekonomik yatırımları da bu

düzeyde. Ancak devlet girişimleriyle bir
artış gerçekleştiği de göz ardı edilemez:
Türk firma sayısı 2015-2017 döneminde
136’dan 454’e yükseldi. Fakat bir kısmı-
nın tabela şirket olduğunu da unutma-
mak gerekir. Devlet eliyle yapılan büyük
proje ve yatırımları, TİKA marifetiyle ger-
çekleştirilen projeleri ve kaydedilen başa-
rıları bunlardan ayırmak, hak ettikleri
değeri vermek gerekir. Değişmeyen ise
Türkiye’nin yıllardır Sırbistan’a ihracatta
15, ithalatta 14. sırada olmasıdır. Ama
yine de ilişkileri belirleyen Sırbistan için
ekonomi; Türkiye için siyasi güç göste-
risi. Zira Türkiye 2008’den bu yana Bal-
kanlardaki “oyun kurucu”lar arasında
sayılmak istiyor, bu yönde de hamlelerde
bulunuyor.

Önce ekonomik ilişkilere bakalım: İki
ülke arasındaki dış ticaret hacmi, şu anda
800 milyon ABD doları seviyesinde ve
yılsonuna kadar 1 milyar doları aşması
bekleniyor. Erdoğan ise 5 milyar dolar
hedefini dile getirdi. 2009'da imzalanan
ilk Serbest Ticaret Anlaşması'ndan bu-
güne ticaret hacmi 2,5 kat arttı, Sırbistan
da Türkiye'ye ihracatını 7,5 kat artırdı.
Türk şirketleri hali hazırda 8 bin kişiyi is-
tihdam ediyor ve bir yıl içerisinde bu ra-
kamın iki katına ulaşması bekleniyor. 10
Ekim buluşmasında 16 hükümetler arası

anlaşma imzalandı. Sırbistan Devlet Baş-
kanı Vuciç yaptığı açıklamada Türk teks-
til şirketi Taypa’nın Kraljevo’da üretim
tesisi açacağını ve 2 bin 500 kişinin bu-
rada istihdam edileceğini açıkladı.[1] 7,5
milyonluk nüfusun yüzde 21’ini (resmi
yüzde 12) etkileyen bir işsizlik varsa 2 bin
500 kişilik istihdam (resmi işsiz sayısı 628
bin[2] iken) elbette önemli bir girişimdir.
Vuciç’in ifadesine göre Türk işadamların-
dan başka kimse Lebane, Vladicin Han
ve Krupanj gibi küçük şehirlere yatırımla
ilgilenmiyor.[3] İşte iki ülke arasındaki ti-
cari faaliyetlerin kilit noktası da bu açıkla-
madır… Bunların yanı sıra Sırbistan, 10
Temmuz 2017’de Vuçiç’in İstanbul’daki
22. Dünya Petrol Kongresi’ne gelişinde
ifade edildiği gibi Rusya’nın Türk
Akımı’na dahil olmak, Bulgaristan’la bir-

likte geçiş ülkesi olmak da istiyor.[4]
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ekim görüş-
mesinde bunun sözünü de verdi.

Siyasi yöndeki gelişmeler açısından son
dönem ilişkilerine bakılacak olursa
2008’de ılımlı lider Tadiç’in Sırbistan’da
iktidara gelmesi ancak güvenoyu alması
için de Sancak’taki Boşnak vekillerin ona-
yına ihtiyaç duyduğu döneme uzanmak
gerekir. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan
Türkiye’ye gelen bir telefonla yeni bir
dönem başladı. 2009 sonunda Davu-
toğlu’nun aktif girişimiyle hız kazanan
“Balkan Açılımı”, Türkiye’nin Boşnaklar
üzerinden girdiği denklemde Boşnaklar
adına siyaset yürüteceği izlenimi vermiş,
Boşnaklar açısından da yüksek umutlar
doğurmuştu. Davutoğlu’nun “arabulu-
culuk” rolünün ilk kez resmiyet kazan-
dığı girişim de herhalde bu çerçevede
gerçekleştirilen “Üçlü Danışma Toplantı-
ları” idi. Her ne kadar “arabuluculuk”
misyonundan bahsediliyorduysa da ka-
palı kapılar ardında, Sırbistan ve Hırva-
tistan’ın Bosna-Hersek’teki bölünme
odaklı faaliyetlerini, bölgenin en güçlü
devleti Türkiye’nin dengeleyeceği, Boş-
naklar adına Bosna-Hersek’in bütünlüğü
için diplomasi savaşı vereceği konuşulu-
yordu. Yani Bosnalı Sırpların arkasında
Rusya destekli Sırbistan, Bosnalı Hırvat-
ların arkasında Almanya destekli Hırva-
tistan varsa, sahipsiz, desteksiz ve
kimliksiz bırakılan Boşnakların ardında
da bundan böyle “güçlü Türkiye” ola-
caktı. ABD destekli Türkiye… İşin aslı,
daha da kapalı kapılar ardında konuşu-
lanlara göre Türkiye, bir anlamda böl-
gede gücünü her geçen gün daha çok
hissettiren Selefilik ve “Yaşasın Hu-
meyni”cilik gibi akımları da “ılımlı
İslam”ıyla ikame edecekti.

Bu dönem, bazı başarıların not edildiği
ama esasen çok da beklendiği gibi gitme-
yen bir süreçti. Sırbistan meclisinin Sreb-
renitsa için gerçek ve anlamlı bir özür
yayınlayamaması, Bosna-Hersek’teki ay-
rılıkçı Dodik’e Sırbistan’ın verdiği deste-
ğin medya önünde kesilmesi ama
Dodik’in gerçek anlamda dizginleneme-
mesi, Sancak’taki bölünmüş müftülük so-
rununun üçüncü bir müftünün ortaya
çıkmasıyla daha da derinleşmesi, Neo-
Osmanlıcılık yaklaşımının beklenenin
tam tersi sonuçlar doğurması gibi sorun-
lar yaşandı.[5] En büyük zarar, kanımızca
Boşnakların Türkiye’ye güveninin zede-
lenmesi konusunda gerçekleşti. Ancak
buranın çok zorlu bir coğrafya olduğu ve
eski düşmanlıkların her an yeni patlama-
lar mümkün kılacak canlılığını da unut-
mamak gerekir. “Bölgesel sorunların
bölgede çözülebileceği” yaklaşımı ise sı-
nırlı ve süreli bir karşılık buldu. Sonuçta
tarihi jeopolitik dengeleri değiştirmek o
kadar kolay değil. Erdoğan’ın o dönem
Başbakan sıfatı ile bulunduğu Kosova'nın
Prizren kentinde 24 Ekim 2013’te yaptığı
konuşmada kullandığı “Türkiye Koso-
va'dır, Kosova Türkiye'dir" ifadeleri ise
Sırbistan’la ilişkilere bir darbe vurdu.[6]
Her ne kadar ilişkileri seyrine koymak
için seri girişimlerde bulunulmuşsa da
sonuçlar hemen alınamadı. Ancak bu son
ziyareti, bu dönemin artık kesin olarak
kapandığının mührü gibi görebiliriz.

Türkiye ile Almanya arasında artan geri-
limin Balkan Müslümanlarını AB ve Tür-
kiye’ye sadakat arasında seçim yapmaya
zorlayabileceği[7] yorumlarının yapıldığı
bir dönemde Türkiye’nin Rusya ile ya-
kınlaşırken bir yandan da Balkanlardaki
yüz yıllık Almanya-Rusya-Osmanlı/Tür-
kiye (takiben ABD) dengesinde ufak oy-
namalar yapmadığı ne malum? Evet,
Türkiye imzalanan anlaşmalar çerçeve-
sinde Sırbistan’dan 5 bin ton et ithal edi-
lecek meselesini tartışırken bir başka
yerde Türkiye’nin yeni Balkan Açılı-
mı’nın arkasındaki güdü tartışılıyor/tar-
tışılacak. Bu arada, Türkiye’ye et ithali
yeni bir mevzu değil ve nedense
ABD’den tatsız-tuzsuz et ithal edilirken
kimse hayvanların İslami usule göre kesi-
lip kesilmediğini sorgulamamıştı. Kuşku-
suz ki bu, Sancak ekonomisine de katkı
sağlayacak bir hamledir. Abdullah
Gül’ün Cumhurbaşkanlığı/Ahmet Da-
vutoğlu’nun Dışişleri Bakanlığı döne-
minde 2008’de Türkiye adına ama açık
bir şekilde ABD’nin onayı ya da belki yol
göstericiliği çerçevesinde durağanlığın-
dan çıkarılan Türkiye-Sırbistan ilişkileri-
nin bugün yeniden aynı motivasyonlarla
canlandırıldığını söylemek mümkün
müdür? Özellikle Fethullahçı Terör Örgü-

tü’nün darbe girişimi sonrasında gerilen
ABD-Türkiye ilişkileri dikkate alındı-
ğında bu kez ABD çıkarlarının dikkate
alınmadığını söylemek daha kolay ola-
caktır. Öte yandan vize rahatlığı nede-
niyle Balkan ülkelerini kendilerine
sığınak yapan 45 günde bir ülke değişti-
rerek kaçak hallerini sürdürenlerle en
ciddi mücadeleyi –elbette kendi gerekçe-
leri de etkendir- Sırbistan gerçekleştirdi.
Türkiye’nin FETÖ ile mücadele, bu örgü-
tün okullarına karşı dikkat çağrısına da
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Makedonya,
Kosova ile kıyaslanmayacak denli ciddi
yaklaştı. Hiçbir bakanı çıkıp da “Daha
dün bu okulları destekleyin diyen sizdi-
niz” itirazında bulunmadı. Türkiye’nin
ve özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
son derece önem verdiği FETÖ ile müca-
dele hususunda Sırbistan’ın verdiği des-

teğin bir yerlere not edildiği açıktır.
Balkanlar genelindeki tüm yatırım-
larla kıyaslanarak da konuya bakıl-
malıdır. Sırbistan’a aynı anda iki ayrı
koltuğa oturamayacağı açıkça söylen-
mişken[8] ve Rusya ile AB arasında
seçim yapmaya sürekli zorlanırken
Sırbistan’ın Türkiye-Rusya ilişkileri
çerçevesinde Türkiye ile ilişkilerini
geliştirmesi de çok mantıklı durmu-
yor. Türkiye ABD ve Almanya ile ger-
gin bir dönem geçiriyor ve Sırbistan
Batı ile ilişkilerini de korumak istiyor.
Ancak aynı zamanda “Kalbi Rus-
ya’da cebi Batı’da” yakıştırmasından
da sıyrılmak, AB üyeliği vaadinin iyi-
leştiremediği ekonomisini düzelt-
mek, yoksulluk ve işsizlikle de esaslı
bir mücadele vermek istiyor. Sırbis-
tan’ın yabancı yatırımı çekmek için
getirdiği olağanüstü kolaylıkları da
dikkate almak gerekir. Bu çerçevede
Sırbistan açısından mesele sadece
ekonomi. Türkiye açısından zaten
süren ilişkilerini canlandırmak söz
konusu ancak siyasi hedeflerin olma-
dığını söylemek de zor.

Türk Dış Politikası, üçlü zirveleri
1994’te planlamıştır ancak bunun için
uygun fırsat 2008’de doğmuştur.
“Balkan Açılımı”, Türkiye’nin Batı
Balkanlar’da geliştirdiği politikayı
ifade etmektedir ve merkezine Sırbis-
tan’ı öncelikli olarak almaktadır. Bal-
kanlardaki istikrarda Sırbistan’ın kilit
ülke olduğu ve Sırbistan’la kurulacak
dostluk sayesinde bölgesel istikrarda
ilerleme sağlanacağı yaklaşımı doğru
görünmektedir. Ancak Sırbistan’la
dostluk kurmak adına bölge siyase-
tini Sırbistan kılavuzluğunda oluştur-
mak zarar vericidir. Burada bir
hatadan bahsedilecekse bu, çok erken
ve çok büyük konuşmak; yapabile-
ceklerini fazlasıyla abartmak ve bun-
ları erkenden açıklamak gafletinde
bulunmaktır. Bunlar, -başarısızlık
sonrasında-dostların küsmesine, Tür-
kiye’nin etkinliğinden rahatsızlık du-
yanların fazlasıyla köpürmesine ve
Türkiye’ye karşı sertleşmesine neden
olmuştur. Diğer önemli aksaklık ise
bölgenin tüm aktörleriyle iletişim
kurmak yerine o günün parlayan
güçleriyle dostluk kurup, diğerlerini
ötekileştirmek, tek tip danışmanlıkla
ilerlemek ve yeterli vizyonu sergile-
yememek olmuştur. Davutoğlu’nun
Batı Balkanlardaki siyasetinde temel
hedeflerine ulaşamaması, yapabilece-
ğinin gerisinde kalması ve Türkiye ima-
jını olumsuzlaştırması, bir yere kadar
telafi edilebilir başarısızlıklardır.[9] Nite-
kim son dönem gelişmeleri ve Sırbistan’la
yeniden dizayn edilen toplantı ve zirve-
ler, biraz da hem kaldığı yerden devam
hem de eksikliklerin giderilmesi ve hata-
ların telafi edilmesi döneminin yaşandı-
ğını düşündürmektedir. Ancak Fransız
Le Figaro gazetesine, "Türkiye Balkanlara
geri dönüyor" (10 Eylül 2010) manşeti at-
tırılan heyecan/endişe halinden çok ge-
ride bulunduğu da açıktır. Krizlerle
boğuşan AB’nin Balkanlar’da zemin kay-
bettiği bir gerçek ve oluşan boşluğu
Rusya ve Türkiye’nin doldurmaya çalış-
ması da olağan bir sonuç. Burada not
edilmesi gereken birinci husus Türki-
ye’nin yeni dönem politikasını kendi he-
sabına oluşturduğudur. Bu çerçevede
Türkiye’nin Sancak ve genel olarak Boş-
nak dünyasına yaklaşımını da Ankara
merkezli belirlemesinin farkını gözlemle-
meyi umabiliriz. 2008’de başlayan Balkan
Açılımını izleyen süreç bilhassa Boşnak-
ların ya da özelleştirmek gerekirse Pan-
Boşnak grupların bir takım hayal

kırıklıklarının da etkisiyle Almanya’yı
daha güvenilir görmesine sebep olmuştu.
Yeni dönemin fark yaratması açısından
gözlemlenmesi gereken de bu küskünler
grubudur. Vurgulanması gereken ikinci
husus ise kriz yaşayanın AB olduğu, Al-
manya olmadığıdır. Balkanlar’daki en
güçlü etki bugün, saymaya ister Yunanis-
tan’dan ister Hırvatistan’dan ve isterseniz
Arnavutluk’tan başlayın Almanya’ya ait
ve Almanya da görünmez el marifetiyle
kurduğu sistemi terk etmeyecektir. Sada-
kat ise çok güçlü bir kavramdır ve Bal-
kanlardaki işsizlik, yolsuzluk, yoksulluk,
göç sorunları çözülemediği müddetçe
Türkiye’nin eli bu konuda daha güçlü-
dür.

(Bu makalenin kısaltılmış şekli ilk olarak
Diplomatic Observer dergisinin Aralık
2017 tarihli 118. sayısında “A New Period
in Turkish-Serbian Relations: More Than
Just Beef” başlığıyla yayınlanmıştır)

www.soyledik.com.tr 
sitesinden alınmıştır….

Halit HAB�PO�LU

BATI TRAKYA’DA 
YEN� B�R DÖNEM�N

BA�LANGICI 
OLAB�L�R M�?

Sevinçleri ve üzüntüleri ile bir y�l daha
geçmi�te kald�. Yeni y�l yeni bir ba�lan-
g�ç demek, yeni umutlar demek! Birey

ve toplum olarak yeni y�lda yeni umutlar ve
beklentiler ile doluyuz. Ülkemizde ya�anan
ekonomik krizi dikkate al�rsak mevcut �artlar
ne kadar umutsuz görünse de her ne ko�ulda
olursa olsun umudumuzdan vazgeçmememiz
gerekiyor. Hem bireysel hem de toplumsal ola-
rak gelecek ile ilgili umutlar�m�z� korumam�z
gerekli. Gelecek umutlar�m�z� korurken ger-
çekleri de göz ard� etmememiz gerekli, aksi
takdirde gerçekçilikten uzak hayal dünyas�na
sürükleniriz. Gerçekler �����nda durumumuzu
tespit edip gelece�e dair umut ve beklentileri-
mizi belirlememiz daha sa�l�kl� olur. 
Anavatan�m�z�n Cumhurba�kan� Recep Tayyip
Erdo�an’�n Aral�k ay�ndaki ziyareti sonras�nda
ülkemiz hükümeti temsilcilerinden ve baz�
bas�n-yay�n kurulu�lar�ndan Bat� Trakya Türk-
leri ve Lozan Antla�mas� ile ilgili aç�klamalar
geldi. Erdo�an’�n ziyaretinin ard�ndan önce ül-
kemizin Ba�bakan� Aleksis Çipras, Bat�
Trakya Türklerinden “Yunan vatanda�� Müslü-
manlar” diye bahsederek müftü sorunu konu-
sunda Bat� Trakya Türkleri ile birlikte kal�c�
bir yasal düzenleme haz�rlayacaklar�n� söyledi.
Hemen ard�ndan E�itim Bakan� Kostas Gav-
ro�lu, Bat� Trakya Türklerinin geçmi�te bask�-
lar ve kabul edilemez yasalara maruz kald���n�
söyleyerek art�k bize yönelik sayg�l� bir poli-
tika izlemek istediklerini söyledi, bundan
böyle az�nl���n geleneklerine sayg�l� olacakla-
r�n� belirtti.

�K� D�LL� ANAOKULU TALEB�

Öte yandan Bat� Trakya Türkleri’nin iki dilli
anaokullar� talebi yine görmezden gelinerek
Bat� Trakya Türk toplumunun ya�ad��� köy-
lerde uygulanacak pilot proje kapsam�ndaki
alt� devlet anaokulunun isimleri aç�kland�. Pilot
proje ile alt� köydeki devlet anaokullar�nda
Yunanl� ö�retmen ile birlikte Türkçe ve Yu-
nanca bilen az�nl�k mensuplar� görev yapacak-
lar. Bir yandan hükümet müftü sorunu
konusunda Bat� Trakya Türkleri ile birlikte bir
yasal düzenleme ç�karaca��z diyor, öte yandan
anaokullar konusunda ise ayn� hükümet talep-
leri görmezden gelerek devlet okul sistemi içe-
risindeki pilot proje uygulamas�nda �srar
ediyor.
Bu �artlar alt�nda toplum olarak varl���m�z�
sürdürebilmemiz için gelece�e umutla bak-
maya devam etmemiz gerekirken kaderimizi
de ba�kalar�n�n eline b�rakmamay� ö�renme-
miz gerekiyor! Zira geçmi�te de pekçok olayda
gördü�ümüz gibi yine hükümetin oldu-bitti
yakla��m� ile kar��la�mam�z olas�!
Bu noktada anavatan�m�z�n cumhurba�kan�n�n
Bat� Trakya’daki konu�mas�nda bizlere tavsi-
yesini unutmayal�m: “Oku, dü�ün, uygula, ne-
ticelendir” Bu ülkenin vatanda�lar� olarak bizi
do�rudan ilgilendiren meselelerde söz hakk�
bizim olmal�! Bat� Trakya Türk toplumunda
lider ve temsilci konumundaki ki�iler ve kuru-
lu�lar olarak özgüvenli olmal�y�z, bizimle ilgili
tüm meselelerde uyan�k olmal�, dü�ünüp tart-
t�ktan sonra harekete geçmeliyiz! Anavatan�-
m�z�n Cumhurba�kan�, ülkemizin
cumhurba�kan� ve ba�bakan� ile görü�mesinde
tüm halk�n huzurunda bizlere sahip ç�kt�.
�imdi s�ra bizde! Yüksek sesle bizimle ilgili
tüm meselelerde hükümetin tek tarafl� ad�m
atamayaca��n� hissettirmeli, somut talep ve
önerilerle birlikte hükümeti Bat� Trakya Türk
toplumunun liderlerini muhatap almaya zorla-
mal�y�z. Y�llard�r e�itim ve dini özerkli�imiz
iade edilmiyor! Y�llard�r ötekile�tiriliyor, ikinci
s�n�f vatanda� kategorisinde ayr�mc�l��a maruz
kal�yoruz. Y�llard�r sorunlar�m�z� dile getiriyo-
ruz, ancak muhatap al�nm�yoruz. Y�llard�r ge-
lece�imiz için çal���yor, al�n teri döküyoruz,
ancak bizim için umut ve refah dolu bir gelece-
�in in�a edilmedi�ini görüyoruz. 
Art�k de�i�im vakti gelmedi mi sizce? Bir ola-
rak, diri olarak hareket etmeli, “Biz buraday�z,
bizim için bize ra�men karar alamazs�n�z” di-
yebilmeli, daha da önemlisi bunu hep birlikte
uygulayabilmeliyiz. Yukar�da sayd�klar�m�z�
yapabilecek güç içimizde var, hep birlikte
bunu ba�arabiliriz! 

TÜRKİYE-SIRBİSTAN
ilişkilerinde yeni dönem

Gözde Kılıç
YA�IN

‘ ’Davuto�lu döneminin “Balkan Açılımı” politikası, Türkiye-Sırbistan ili�kileri üzerine
oturtulmu�tu. Sırbistan’daki iktidar de�i�imi ve sonrasında da Erdo�an’ın “Kosova
Türkiye’dir” sözleri, iki ülke ili�kilerini sarstı ve Balkan Açılımı da sekteye u�radı. 10
Ekim 2017’de gerçekle�tirilen üst düzey temaslar yeni bir ba�langıç izlenimi veriyor.

Peki bu kez Balkanlara ABD gözlü�üyle mi yoksa Ankara merkezli mi bakılıyor?



ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Şehir Belediyesi, kirli
hava nedeniyle Üsküplü
vatandaşlara ücretsiz şehir

ulaşımı sağladığını açıkladı. Üsküp
Şehir Belediyesi Başkanı Petre
Şilegov, kirli hava nedeniyle Üsküplü
vatandaşlara ücretsiz şehir ulaşımı
sağlanacağını açıkladı. Alınan kararın
hem kamu hem de özel halk otobüs-
lerinde derhal yürürlüğe girdiğini
ifade eden Şilegov, “Bu tedbir, hava
kirliliğinin azaltılması anına kadar
sürecek ve bu da Çevre Bakanlığı

tarafından ayrıca bildirilecektir. Aynı
zamanda otobüsler daha sık hareket
edecek” dedi. Vatandaşlardan gerekli
olmayan durumlar dışında şahsi
araçlarını kullanmamalarını isteyen
Şilegov, kullanması zorunlu kişilerin
de daha fazla kişi ile seyahat etmeleri

uyarısında bulundu. Petre Şilegov,
Üsküp Belediyesi’nin tüm inşaat faa-
liyetlerini kendi yetkisi altında dur-
duracağını ve Üsküp belediye baş-
kanlarının aynı şeyi yapmasını öner-
diğini belirtti.www.timebalkan.com’a
göre: Üsküp Şehir Belediyesi Başkanı

Şilegov, hava kirliliği önlemleri kap-
samında, Kamu Temizlik Kurumu’na
da caddeleri su ile yıkama emri ver-
diğini söyledi. Ücretsiz şehir ulaşımı-
nın Üsküp Şehir Belediyesi’ne gün-
lük bedelinin 7 milyon denar olduğu
belirtildi.
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Yurdagül ATUN

RUM ORTODOKS 
K�L�SES�’N�N 

F�L�ST�NL�LERE 
KAZI�I

K�br�s Rum Yönetimi’ni 2 A�ustos 2012
tarihinde ziyaret eden Filistin Ulusal
Yönetimi D��i�leri Bakan� Riad Al

Malki, Güney K�br�s’�n AB Dönem
Ba�kanl���n� “Filistin sorunu için büyük bir f�r-
sat” olarak nitelendirmi�, Güney K�br�s’�n
bugün AB Konseyine Ba�kanl�k etmesinin,
Filistin için büyük bir f�rsat ve kazanç oldu�unu
belirtmi�, Güney K�br�s’tan adalet istedi�ini
söylemi�ti. Çok de�il, aradan geçen 4 y�ldan
sonra bu defa da 11 May�s 2016 tarihinde
Filistin eski D��i�leri Bakan� ve Fatah Partisi
Uluslararas� �li�kiler Sorumlusu Nabeel Shaath
K�br�s Rum kesimini ziyaret etmi�ti. Filistin
Devlet Ba�kan� Mahmut Abbas'tan Rum
Yönetimi Ba�kan� Nikos Anastasiadis'e bir
mesaj getirdi�inden bahseden Shaath, görü�me-
den sonra yapt��� resmi aç�klamas�nda da
“K�br�s ile Filistin’in durumlar�n� paralelle�tir-
di�ini, iki halk�n da yabanc� i�gale ve koloni-
zasyona u�rad���n�; ayn� zamanda ba��ms�zl�k
ve özgürlüklerinden mahrum kald���n�!” dile
getirmi�ti. Özetle ve k�saca Nabeel Shaath,
Türkiye’nin Filistin’e verdi�i tüm deste�e ra�-
men, utanmadan, s�k�lmadan ve yüzünü KKTC
ile Türkiye’ye dönerek Rum lider
Anastasiadis’e “bizim ülkemiz �srail’in, sizin
ülkeniz de Türkiye’nin i�gali alt�nda” demi�ti.
Baz� haf�zalar bunlar� unutsa da, bir K�br�sl�
Türk olarak bu çirkin benzetmeyi benim ve
K�br�s’taki di�er Uluslararas� �li�kiler
Uzmanlar�n�n unutmas� mümkün de�il.
Anastasiadis’e “Sizin ülkeniz Türkiye’nin i�gali
alt�nda” diyebilecek kadar gözü kararm�� olan
Nabeel Shaath’�n bilmedi�i veya bildi�i ama
çirkin politikas�ndan dolay� dile getirmedi�i,
Rum Ortodoks Kilisesi ile ilgili baz� gerçekler
var. Bunu kendisine ve benzeri Filistinli politi-
kac�lara hat�rlatmak da benim görevim olmal�.
Filistin halk�, Rum Ortodoks Kilisesi Patri�i
Theophilos’un görevinden al�nmas�n� istiyor.
Gerekçeleri de Rum Ortodoks Kilisesinin sahi-
bi oldu�u büyük boyutlardaki Filistin toprakla-
r�n� �srail’li yerle�imcilere satmas�n�n bugünler-
de h�zlanm�� olmas�.

10 M�LYON DOLAR

�srailli finansal haberler sitesi “Calcalist”te
haziran ay�nda yer alan bir habere göre Rum
Ortodoks Kilisesi gizlice, Kudüs’ün en önemli
bölgesi olan bat� Kudüs’te 100 bin metre kare-
lik bir topra�� 10 milyon dolara �srailli kurulu�-
lara ve �irketlere satm��. Bir ay sonra, bir �srail
mahkemesi, Kudüs'te “�ehir Merkezi”ndeki üç
k�ymetli mülk üzerinde, kilise ile bölgede bir
Yahudi ço�unluk nüfusu yaratmay� amaçlayan
bir yerle�im grubu aras�nda 2004 y�l�nda yap�-
lan bir mülk anla�mas�n� onaylam�� durumda.
Mahkemenin bu karar�n�, Rum Ortodoks
Kilisesinin, Filistinlilerin as�rlard�r ya�ad���
sahil kasabas� olan Caesarea’da içinde oturanla-
r�n zorla, tehditle ve mahkeme karar� ile tahliye
edildi�i bir araziyi satt���n� içeren bir rapor izle-
di. Rum Ortodoks Kilisesi, �srail Parlamento
binas� ve kompleksi Knesset'in üzerinde kurul-
du�u arazi ve Kudüs'ün yakla��k yüzde 20'si
dahil olmak üzere dünyadaki en çeki�meli alan-
lar�n ikinci en büyük arazi sahibi. 2005 y�l�ndan
beri, Kilisenin ta��n�r ve ta��nmaz varl�klar� ile
ilgili sorunlar ve krizler, aç��a ç�kan gizli teyp
kay�tlar� ve offshore banka hesaplar�ndan, rü�-
vet iddialar�na kadar, içinde Patrik Irineos da
olmak üzere her �eyi kapsamakta. Rum
Ortodoks Kilisesi sahibi oldu�u ta��nmaz mal-
lar� aç�klamay� reddetmesine ra�men, yap�lan
güvenilir ara�t�rmalara ve raporlara göre Kilise
20 bin dönüm k�ymetli arazi sahibi. Bu arazile-
rin içinde de binalar, apartmanlar, kiliseler, iba-
det yerleri, manast�rlar, mezarl�klar ve zirai
alanlar bulunmakta. Ne var ki, Filistin
Devletinin siyasileri, her zaman yanlar�nda olan
Türkiye yerine, kendilerini arkalar�ndan b�çak-
layan ba�ka devlet ve kurulu�lardan medet
umuyorlar. Bir ba�ka yaz�mda da Rum
Ortodoks Kilisesi’nin, zaman içinde
Filistinlilere ait hangi topraklar� �srail devletine
ve �srailli yerle�imcilere satt���na de�inece-
�im…

Gaziantep Büyük�ehir
Belediyesi’nden 

Kosoval�lara kurs
Gaziantep Büyük�ehir Belediye Ba�kan� Fatma �ahin’in deste�iyle
Kosova’n�n Orkide Prizren Kad�nlar Derne�i Ka��t Rölyef ve Elde

Antep ��i E�itim Kurslar� düzenliyor 
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Ba�kan Soylu zeytin toplad�

PR�ZREN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi Sanat ve Meslek
Eğitim Kursları (GASMEK)

kapsamında Orkide Prizren
Kadınlar Derneği ile ortaklaşa der-
neğin Prizren’deki ofisinde Kağıt
Rölyef ve Elde Antep İşi el sanatları
öğretmen yetiştirme kursları düzen-
liyor. Gaziantep Büyükşehir
Belediyesi tarafından gönderilen iki
bayan öğretmen, hızlandırılmış
şekilde toplamda 40 bayana kurs
veriyor. Orkide Prizren Kadınlar
Derneği Başkanı Sevgi Kervan
konuyla ilgili yaptığı açıklamada: “
Dernek olarak, mesleki el sanatları-
nın geliştirilip kazandırılmasına ve
bu sayede kursiyerler yetiştirip
kadınlara çeşitli alanlarda iş olanak-
ları sağlamayı amaçlıyoruz.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile
irtibata geçerek Başkanı Sn. Fatma
Şahin’den bu konuda destek talebin-
de bulunduk. Kendileri de destekle-
diler ve bugün kurslarımız başlamış
oldu. Sizlerin aracılığıyla bir daha
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Fatma Şahin’e sunmuş
oldukları bu anlamlı destekleri için
teşekkür ve sevgilerimizi iletiyorum.
Ayrıca nu süreçte desetklerini esirge-
meyen ve yardımcı olan Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı
Mehmet Abdullah Aksoy’a da son-
suz teşekkürlerimizi sunarız.

Kendilerinin bu desteği sayesinde,
kurslarımızda bu iki branşta eğitim
alan kursiyerlerimiz: turistik ve

hediyelik eşya, desen üretimi yapan
işletmelerde, çeyiz, el nakışı üretimi
yapan atölyeler, moda evleri vb.

Yerlerde çalışabilir, hatta evlerinde
üretim yaparak gelir elde edebilir-
ler” şeklinde konuştu.

MAMU�A
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk askeri, Kosova’nın tek
Türk belediyesi olan
Mamuşa Belediyesi itfaiye-

sine araç ve gereçler desteğinde
bulundu. Gerçekleştirmiş oldu-
ğu desteklerle Kosova halkının
sevgisini kazanan Türk askeri,
Mamuşa Belediyesi’ne
bağlı itfaiye ekibine tek-
nik destekte bulundu.
www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgile-
re göre: desteklerinden
dolayı Türk askerine
teşekkür eden Mamuşa
Belediyesi Başkanı
Abdülhadi Krasniç,

Mehmetçiğin bugüne kadar her
türlü destekle Mamuşa halkının
yanında olduğunu vurguladı.
Törende konuşan Kosova Türk
Temsil Heyeti Başkanılığı’nda
görevli Yarbay Abdurrahim
Namtı da, Mehmetçiğin 1999
yılından bu yana her türlü des-
tekle Kosova halkının yanında
olduğunu ifade etti.

Mehmetçik’ten Mamu�a
Belediyesi’ne teknik destek
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H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Menderes Belediye
Başkanı Bülent
Soylu, zeytin üretici-

leriyle bir araya geldi.
Üreticinin taleplerini ve öne-
rilerini dinleyen Başkan
Soylu, onlarla birlikte zeytin
de topladı. Gençliğinde çiftçi-
likle uğraşan Başkan Soylu,
zeytin toplayan çiftçilerle
buluştu. Daha önce tütün
üreticileriyle tütün kıran,
üzüm üreticileriyle üzüm
kesen Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu, zeytin
üreticileriyle bir araya gele-
rek zeytin topladı. 

Ekmeğini topraktan kazanan-
ların emeklerinin her şeyden
üstün olduğunu kaydeden
Menderes Belediye Başkanı
Bülent Soylu, “ Üreticimizin
her zaman yanındayız. Onları
önemsiyor, onlar için gerekli
çalışmaları yapıyoruz. Yazar
Necati Cumalı’nın da dediği
gibi ‘yetişkin bir aslanı, kapla-
nı uslandırıp adam etmek
neyse, zeytinlik yetiştirmek de
o! Yürek ister, sebat ister bu iş’
Biz de bu yüreği ortaya
koyan, bu sebatı gösteren çift-
çimizle bir araya geldik. Allah
emeklerini boşa çıkarmasın.
Hasatları bereketli, kazançları
bol olsun” dedi.
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TEMS�LC�L�KLER
YAYIN KURULU

DI� TEMS�LC�L�KLER

SEV�LAY SA�T
KORAY BA�OL

�SMET TOPALO�LU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
�ARIK C�BO
ATA ATUN

�LBER ��YAK

MAL� ��LER
KUTLU KARAN�

B�LG� ��LEM
KEMAL B�ÇER

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

SAMSUN Ak�n ÜNER
MU�LA Mehmet TOKGÖZ
MAN�SA Ersin AKBA�
ANTALYA Kenan KURTE�
�STANBUL �enol VATANSEVER
DEN�ZL� Fahrettin KOYUNCU
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Kudüs’ün ABD taraf�ndan �srail’in ba�kenti
olarak tan�nmas� ve Büyükelçili�ini
Kudüs’e ta��ma karar�n�n ard�ndan Türkiye

ile Yemen taraf�ndan haz�rlanan ve Birle�mi� Mil-
letlere üye tüm devletlere "Kudüs'te diplomatik
misyon kurmaktan kaç�nma" ça�r�s� yapan karar ta-
sar�s�n�n, BM Genel Kurulu'nda ABD’nin tüm teh-
ditlerine ra�men 128 oyla kabul edilmesi, dünya
üzerinde 1945 y�l�ndan beri süregelmekte olan kü-
resel politik dengeleri bozuldu�unun çok aç�k bir
göstergesi. Ayn� zamanda ABD’nin patronlu�unun
da son buldu�una i�aret ediyor bu oylama. BM ta-
rihi bir süreçten geçiyor. Bunun arkas�ndan bir de-
�i�imin gelece�i de kesin. BM Genel Kurulunda,
ABD’nin Güvenlik Konseyindeki vetosuna ra�men
"Kudüs'te diplomatik misyon kurmaktan kaç�nma"
ça�r�s�n�n onaylanmas� ve ABD’nin bu konuda yal-
n�z kalmas�n�n yarataca�� artç� dalgalar, özellikle
oylamada “Evet” oyu kullanan ülkelerin can�n�
belki biraz yakacak ama as�l zarar gören ABD Ba�-
kan� Trump olacak. Bu olay bana 1963 Kas�m�nda
suikaste kurban giden ABD Ba�kan� John. F. Ken-
nedy’yi hat�rlatt�. FED’i kapatmas� Kennedy’nin
sonunu getirmi�ti. Ayn� �ekilde FED’in Yönetim
Kuruluna ABD Devletinin bürokratlar�n� sokmak
istemesi Trump’�n da, -Kennedy gibi hazin olmasa
da- sonunu haz�rl�yor. Kendisine suikast yap�lmad�
ama “Biz senden daha güçlüyüz. Bizi dinlemezsen
böyle dünyaya rezil olursun” mesaj� verildi kendi-
sine. Bu saatten sonra Ba�kan Trump’�n i�i zor.
Zira BM’deki bu oylamadan sonra ABD ile birlikte
Ba�kan Trump’�n karizmas�n�n çizildi�i ve “Dün-
ya’n�n Ba�kan�” s�fat�n�n yara ald��� çok aç�k. El-
bette bunun arkas�ndan ABD’nin kar�� durmas�
nedeni ile mazlum olan milletlerin ma�duriyet ya-
�ad��� birçok konu yava� yava� önce dünya günde-
mine dü�ecek, sonra da BM Genel Kuruluna
gelecek. K�br�s konusu da bunlardan bir tanesi. 

CIA’NIN BÖLGESEL ÇIKARLARI

ABD’nin Gizli Devleti’nin, Pentagon’un ve
CIA’n�n bölgesel ç�karlar�, Akrotiri ve Dikelya as-
keri üsleri ile Trodos’lardaki Apollo tepesinde yer
alan (Echelon) dinleme üssünün dünyan�n di�er
yerlerindeki ABD üslerinden çok daha önemli ol-
mas� nedeni ile 1950 y�l�n�n Ocak ay�nda ABD eli
ile K�br�s’ta tohumlar� ekilen K�br�s halen daha sür-
dürülebilir bir çözüme ula�m�� de�il. Ula�aca�� da
yok. Adadaki huzursuzlu�un bitti�i ve ada üzerinde
ya�ayan iki etnik toplumun bar�� içinde ya�amaya
karar verdi�i gün, her iki toplumun gözlerinin bu
üslere çevrilece�i ve bo�alt�lmalar� istenece�i için,
adaya çözümün gelmesi ABD’nin ve �ngiltere’nin
i�ine hiç gelmiyor. Buna ilaveten Rum taraf�n�n
çözüm isteksizli�i, Türk taraf�n� az�nl�k olarak gör-
mesi/ lanse etmeye çal��mas� ve Rum Üniter Dev-
leti’nin kurulmas� için çaba harcamas�, Federasyon
tipi bir çözümün olamayaca��n� y�llar önce ortaya
koymu�tu. Crans Montana’da müzakelerin, Rumla-
r�n açgözlülü�ü ve Bizans oyunlar� nedeni ile çök-
mesinden sonra taraflar, sürdürülebilir bir çözümün
son 49 y�ld�r görü�ülmekte olan “E�it statüde iki
devletten olu�acak Federasyon” olamayaca�� ger-
çe�ini art�k kavram�� durumda. Tüm bu geli�meler,
Türk taraf�n�n kendisine yeni bir strateji çizmesinin
ve yeni bir yol seçmesinin zaman�n�n geldi�ine i�a-
ret ediyor. Özellikle de BM Genel Kurulunda yap�-
lan son Kudüs oylamas�ndan sonra de�i�en
dünyan�n yeni politik dengesi içinde, mazlum ülke-
lerin benzeri konular� ile birlikte KKTC’nin son 34
senedir alt�nda ezildi�i insanl�k d��� ambargolar�n
kald�r�lmas� konusu BM genel Kuruluna getirilebi-
lir. Daha do�rusu getirilmelidir. Türkiye bunun üs-
tesinden gelebilecek kadar güçlü ve liderlik
vas�flar�na sahip bir ülke. Arap ülkelerini ve dost ül-
keleri Kudüs konusunda bir araya getirme ba�ar�-
s�n� gösterdikten sonra ayn� tarzda bir arka ç�kma
giri�imi, KKTC üzerindeki ambargolar�n kald�r�l-
mas� için de yap�labilir. Bunun için hem Türkiye
hem de KKTC, Azerbaycan ile birlikte, el ele
yo�un bir siyasi çal��ma ba�latmal�, bu yolda her
tür gayret gösterilmelidir.

Esra BALKAN

SVET� 
STEFAN K�L�SES�
(DEM�R K�L�SE) Hüsn-i Hat Bosna'da

yeniden canlanacak
GRACAN�CA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'te küçük bir
şehir olan Gracanica'da ya-
şayan 27 yaşındaki Tahiro-

viç, yaklaşık 2,5 yıldır hüsn-i hat
ile ilgileniyor. Bugüne kadar 5 ayrı
sergi açan ve icra ettiği sanatı sos-
yal medyadaki paylaşımlarıyla
duyurmaya çalışan sanatçı, bir
yandan eğitim almaya devam
ederken, diğer yandan hat sana-
tıyla yeni tanışanlara eğitim veri-
yor. Tahiroviç, İran'da düzenlenen
"Şiraz Güzel Sanatlar Festivali"
kapsamındaki atölye çalışmala-
rına katıldı ve oradan ödül alan 4
sanatçıdan biri oldu. www.habe-
rimbalkan.wixsite.com sitesinin
Anadolu Ajansı’na dayararak ver-
diği habere göre;  Tahiroviç, eser-
lerini ve hüsn-i hat ile ilgili
bilgileri sosyal medyadan payla-
şarak binlerce kişiye ulaştığını
söyledi. Tahiroviç, hat yazısı yaz-

maya Gracanica'daki bir kurs ara-
cılığıyla başladığını belirterek, bu
kursların özellikle Bosna'nın kuze-
yinde çok yaygın olmadığını dile
getirdi. Hat sanatına olan sevgisi-
nin gün geçtikçe arttığına işaret
eden Tahiroviç, "Hüsn-i hat öğren-
meye devam ediyorum. Bosna
Hersek'in Mostar şehrinde ülke-
nin en tanınmış hattatlarından

Munib Obradoviç'ten ders alıyo-
rum. Obradoviç'ten eğitim aldı-
ğım için son derece gururluyum.
Çünkü kendisi dünya çapında
önemli bir hattat. Kabe'nin yanın-
daki saat kulesinin altında bulu-
nan hat kendisine ait.
Gracanica'da da ayrıca hat sanatı
üzerine ders veriyorum" diye ko-
nuştu. 

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

ABTTF Brüksel
Temsilcili�i’nde
yeni koordinatör
görevine ba�lad�

Buca Ak�emsettin �lkokulu'nda 
‘Beslenme Dostu Okul Projesi’

�skeçe Türk Birli�i resmiyetinin 
iadesi için mahkemeye ba�vurdu

H.MERKEZ�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye sağlıklı beslenme ve
hareketli hayat programının
okullarda obezite ile müca-

delede yeterli ve dengeli beslenme
ve düzenli fiziksel aktivite alış-
kanlığının kazandırılması başlığı
kapsamında, “Beslenme Dostu
Okul Projesi” ile okullarda sağlıklı
beslenme ve hareketli yaşam ko-
nularında duyarlılığın arttırılması
ve bu konuda yapılan iyi uygula-
maların desteklenmesi ile okul
sağlığının en iyi düzeylere çıkarıl-
ması hedefleniyor. Milli Eğitim
Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı’nın
ortaklaşa yürüttüğü "Beyaz Bay-
rak" ve “Beslenme Dostu Okul
Projelerini” başarıyla yürüten
Buca Akşemsettin İlkokulu sertifi-
kalarını ve pirinç levhalarını İzmir
İl Milli Eğitim Müdürlüğü On Beş
Temmuz Salonu'nda düzenlenen
törenle aldı. Törene; yöneticiler ve
öğretmenler katıldı. Okuldaki her
iki proje de öğretmenler, öğrenci-
ler ve velilerin katkılarıyla başa-
rıyla yürütülüyor. Okul Müdürü
Servet Aras şunları söyledi; “Öğ-
rencilerimizin sağlıklı beslenme-
leri;  büyüme ve gelişmelerinin
yanında okul başarıları içinde çok
önemlidir. Okul çağı döneminde,
öğrencilerin bedensel ve zihinsel
gelişimlerini en iyi şekilde tamam-
lamalarına ve ileriki yaşlarda sağ-
lıklı beslenme alışkanlıkları
kazanmalarına destek olmak ge-

rekmektedir. Oku-
lumuzda proje
kapsamında fi-
ziksel aktivite sa-
atleri, haftanın
üç günü meyve
saati uygulan-
maktadır. Ayrıca
her hafta Sınıf
Öğretmeni Zehra
Yıldız rehberli-
ğinde cuma gün-
leri çorba içme
günleri düzenlen-
mektedir. Hem öğren-
cilerimiz hem de
öğretmenlerimiz hep bir-

likte yöresel tar-
hana çorbamızı
zevkle hep birlikte
içmektedirler. Öğ-
rencilerimize
çorba içme sevgi-
sini kazandırmış
bulunmaktayız.
Öğrencilerimiz
cuma gününü
dört gözle bekle-
mektedirler. Velile-

rimiz de
çocuklarının zevkle

çorba içmelerinden
oldukça memnun kal-

mışlardır.”

�SKEÇE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türk toplumu-
nun ilk derneği olarak 1927
yılında kurulan ancak is-

minde geçen “Türk” kelimesi ne-
deniyle 1986’da kapatılan İskeçe
Türk Birliği, Ekim 2017’deki Av-
rupa İnsan Hakları Mahke-
mesi(AİHM)’nin Yunanistan’da
yaşayan ulusal azınlıklara ait
dernekler ile ilgili Yunanistan
aleyhine verdiği dava kararları-
nın Yunan ulusal mahkemeleri
tarafından uygulanmasına
imkan tanıyacak kanun değişik-
liğinin ardından resmiyetinin ia-
desi için yasal süreci başlattı.
Batı Trakya Türk toplumu ile il-
gili AİHM kararlarının uygulan-

ması konusunda pekçok yasal kı-
sıtlama getiren yeni yasa çerçe-
vesinde İskeçe Türk Birliği, 2008
yılında AİHM’de kazan-
dığı davaya ilişkin
kararın Yuna-
nistan tara-
fından
uygulan-
ması ve
derneğin
resmiyetinin
iade edilmesi
talebiyle Trakya
İstinaf Mahkemesi’ne
başvurdu. Mahkeme davayı
Şubat 2018’de görecek. Yunan
basınında İskeçe Türk Birliği’nin
(İTB) resmileştirilmesine yol aça-
cak yasa olarak anılan ve İTB’nin

yanı sıra Rodop İli Türk Kadın-
ları Kültür Derneği ve Evros
Azınlık Gençleri Kültür Derneği

ile ilgili Yunanistan’ı mahkum
eden AİHM kararlarının

Yunan mahkemeleri
tarafından uygu-

lanmasını öngö-
ren düzenlemeyle
ilgili yasa deği-
şikliği, Batı Trak-

ya’da kurulacak
Türk derneklerinin

“devlet güvenliğini
tehdit etmemesi” ve “ulus-

lararası anlaşmaların ihlal edil-
memesi” şartlarına ek olarak
milli güvenlik ve kamu güven-
liği kısıtlamaları ile kabul edil-
mişti. 

De�erli okuyucular�m�z bu hafta siz-
lerle Stevi Stefan Kilisesi restorasyon
çal��malar� hakk�nda bilgi vermek is-

tiyorum. �stanbul Balat semtinde 1898 y�-
l�nda 500 ton demir kullan�larak denizin
üzerine in�a edilmi� olan kilise, restore çal��-
mas� yap�lmasayd� adeta bir metal y���n� ha-
line gelicekti. Bundan 7 y�l önce Türkiye
Cumhuriyeti Cumhurba�kan� Say�n Recep
Tayyip Erdo�an'�n talimat� ile restorasyon
çal��malar�na ba�lanm��t�. Kötü ve bak�ms�z
durumda bulunan kilisenin yap�m�nda eme�i
geçen herkese te�ekkürü kendi ad�ma bir
borç bilirim.

100 YIL DAHA ÖMÜR
KAZANDIRDI

Kilisenin restorasyonunu yak�ndan takip
eden Bulgar Eksarhl��� Ortodoks Kilisesi
Vakf� Ba�kan� Vasil Liaze Arjantin ve Avus-
tralya'da da demir kiliseler oldu�unu aktard�.
Ancak bu kiliselerin yok oldu�unu söyleyen
Vasil Liaze günümüze kadar gelen tek demir
kilisenin Sveti Stefan Kilisesi oldu�unu be-
lirtti. 500 ton a��rl���nda olan kilise, denizin
üzerine in�a edilmi� ve bugüne kadar ihti�a-
m�n� korumu�tu. Osmanl� döneminde Rum
Ortodoks Patrikhanesinden ayr�lan Bulgarlar
taraf�ndan in�a edilen kilise 1892 y�l�nda Wa-
agner firmas� taraf�ndan Viyana’da haz�r-
land�.Tuna Nehri ve Karadeniz üzerinden
küçük gemilerle �stanbul'a getirilen demir
parçalar denizin üzerinde monte edildi ve
Brezilya'dan getirilen bir a�aç türü üzerine
yerle�tirildi. Metal yap� zamanla korozyona
u�ram��t�, kilise kenar�na yap�lan yol ise te-
meldeki a�açlar�n su ba�lant�s�n� kesmi�ti.
Kilisenin etraf�na 330 ton beton kaz� çak�la-
rak temelin kaymas� engellendi. Denizin üze-
rinde bulundu�u için metalleri erimeye
ba�layan kilise demir y���n� olmaktan kurta-
r�ld�.

K�L�SE 16 M�LYON TL’YE 
RESTORE ED�LD�

Kilisenin restorasyon çal��malar�n� �stanbul
Büyük�ehir Belediyesi üstlendi. Toplam 16
milyon TL tutan restorasyon giderlerinin 1
milyon TL' ni Bulgaristan kar��lad�. Yap�lan
çal��malar�n ard�ndan Sveti Stefan kilisesi as-
l�n�n ayn�s� oldu. Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an ve
Ba�bakan Binali Y�ld�r�m beyefendi ile bir-
likte Bulgaristan Ba�kan� Borisov ve  Bulgar
Eksarhl��� Ortodoks Kilisesi Vakf� Ba�kan�
Vasil Liaze' nin de haz�r bulundu�u aç�l�� tö-
renine, Bulgaristan'dan gelen yakla��k 1000 e
yak�n konukta e�lik etti. Çürümekten kurtu-
lan kilise yeniden hayata kazand�r�ld�.Türki-
ye'ye ve �stanbul' a yolu dü�en herkesin
ziyaret etmesini tavsiye ediyorum de�erli
okuyucular�m�z.
Tüm dünyada ve Balkan ülkelerinde ya�ayan
çok k�ymetli hem�erilerime en derin sayg�la-
r�m� ve selamlar�m� sunar�m.

Bosna Hersekli hattat Zana Tahiroviç, hat sanat�n�n önceki y�llarda Bos-
na'da yayg�n oldu�unu fakat sonradan unutuldu�unu belirterek, "Biz-

ler kendimizi Türkiye'nin bir parças� olarak görüyoruz. Osmanl�
zaman�nda Bosna'da ün salm�� hattatlar vard�. O yüzden asl�nda amac�-

m�z hüsn-i hat sanat�n� Bosna'da yeniden canland�rmak." dedi.
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İRAN’DAKİ OLAYLAR VE 
TÜRKİYE’YE YANSIMALARI

Nedir
sebeb ve
netice

ilişkisi? Bu suale
Kuran’i felsefe
ile cevap araya-
biliriz. Zira Al-
lah’ın kitabında
hiçbir şey cevap-
sız bırakılmamış-
dır. Bakara suresi
117’de bildiril-
diği üzere Al-
lah’ın birşeyi

yaratması onun ol demesine bağlıdır
yani ol olmadan hiçbirşey olmuyor.
Peki ol ne mânâya gelir? şahsımca,
sebeb ve netice ikileminde ve tüm fi-
ziki hâdiselerde olduğu gibi ol bir se-
bebdir, neticeyi hâsıl edecek bir guç,
enerji, kaynak, maddeyi ve hadiseleri
meydana getirecek gerekli bir akım.
Allah’ın koyduğu nizamlar istikâme-
tinde çalışan bu enerji kâinat’ın yaradı-
lışından insanoğlunun yaradılışına
kadar pek çok insan üstü muhteşem
hâdiselerde başrolü oy-
namışdır. Kâi-
nat’ın yok’dan
vâr oluşuna
ve vâr olu-
şundan
günü-
müze
kadar tüm
gezegenle-
rin ve gök ci-
simlerinin
düzenli olarak yö-
rüngelerinde yüzmelerini ve
aynı zamanda genişlemelerini sağla-
yan ki Batılılar buna “dark energy”
yani karanlık enerji ismini vermekte-
dirler, Allah’ın bizim çıplak gözle göre-
mediğimiz enerjisi “ol” dur. Daha
evvel birçok defa mevzu bahis yaptı-
ğım gibi bugünde aynı tez’i savunuyo-
rum, biz inananlar Kuran kitabını
gerektiği gibi okumayı yani akılcı bir
yaklaşım ile anladığımız lisanda oku-
mayı ve üzerinde düşünmeyi bıraktı-
ğımızdan beri bizler Allah’ın eksi yani
negatif ol’una maruz kalıyoruz. Bizle-

rin yolumuzu aydınlatacak hayatımızı
ve siyasetimizi nizam ve intizam ede-
cek bir felsefemiz yok ve son iki yüz-
yıldır hiç olmadı. Bu sebebtendir ki
bizler, yani inananlar veya öyle oldu-
ğumuzu zannedenler son iki yüzyıl
başımızı belâdan, dertten ve çaresiz-
liğe mahkum olmuşluk’dan kurtara-
mıyoruz ve âdeta birçoklarının
beklediği gibi Mehdi bekliyoruz bizleri
kurtarması için fakat bilmiyoruz ki
beklenen Mehdi hiç gelmeyecek!. 

Bugün gazete manşetlerinin ve yazar-
ların İran’da vukû bulan hâdiselerle il-
gili yazdıkları yazılara ve attıklara
manşetlere bir göz gezdirdim ve gör-

düm ki üç aşağı beş yukarı
çoğu hemfikir olmuş-

casına İran’da
vukû bulan

ayaklanma-
nın ve dahi
üzücü
ölümlerin
Batı eli ile

yapılıp des-
teklendiği

söylüyordu.
Hatta bir yazarda

ayaklanmayı Batı’nın
parçala yut taktiğini tersine çevirdi-

ğini yani eskiden olduğu gibi önce
Türkiye sonra İran değil de önce İran
sonra Türkiye olarak yenileyip tekrar
bizlere sunduğunu heyecanlı bir dille
yazmış. Ben buradan her ne kadar da
başımıza gelenlerin kendi ellerimizle
yaptıklarımız yüzünden ve bu sebeble
de esâs suçluların bizler olduğunu
yani dünyadaki tüm inananların oldu-
ğunu yazsam da çoğumuz papağan
gibi suçlunun hep Batı ve emperyaliz-
min olduğunu iddia edeceğiz, edece-

ğiz ki suçluluk ızdırabımız biraz olsun
hafislesin ve topu karşı tarafa atarak
sorumluluğumuzu en az düzeye indi-
relim. Bu çok yanlış ve bir okadarda
ahlaksız bir yaklaşımdır ve bizlerin
derdine hiçbir zaman çözüm üretme-
miş ve üretmeyecektir. Allah’ın değiş-
meyen sünneti gereği her yüzyılda bir
küresel değişime ayak uyduramayan
topluluklar yeryüzünde bozguna uğ-
rarlar ve kimileride yok olup gider.
Geçmişten günümüze bu hep böyle

olagelmiştir. Tarih kitaplarında şân ve
şöhretlerinden defalarca bâhsedilen
nice topluluklar ve imparatorluklar
kendilerini gelecek yeni yüzyıla hazır-
layamadıklarıdan, adâlet yerine adâ-
letsizliği, ahlak yerine ahlaksızlığı, akıl
yerine akılsızlığı yeğ eğlediklerinden-
dir ki tarih sahnesinden silinip gitmiş-
lerdir. Mısır Firavunları, Pers krallığı,

büyük Roma imparatorluğu ve Os-
manlı imparatorluğu bunlardan sa-
dece bir kaçıdır. Daha evvelki yazımda
Osmanlı cihan devletini esasında Batı-
nın değil kendi kendini tarihden sildi-
ğini uzun uzun bahsetmişdim çünkü
Osmanlı Kuran’dan kendisine gerekli
hayat ve siyasi bir felsefe çıkartıp so-
runlarına ve tüm islam aleminin dert-
lerine çözüm arayacağı yerde çareyi
Batı kültüründe, sözde insan hakla-
rında ve liberalizimde aradı ve tarih
sahnesinden silinip gitti. 

Görüyoruz ki dünya döndükçe ve kı-
yâmet kopmadıkça Allahın bu
sünneti devâm ede-
cek, dünya ye-
niden
değişiyor,
şekille-
niyor
çünkü
“ol“
kendi-
sini te-
celli
ettiriyor, ka-
ranlık enerji ken-
disine şekil arıyor ve
bunuda hakdan ve haklıdan yana yap-
mak istiyor. Hak ve adalet dışına çıkan
hiçbir düzen uzun süre var olamaz ve
Allah mutlak şekilde ki bu zalimlerin
eliylede olsa ”ol“ tecellisini meydana
getirerek zulmü yeryüzünden siler.
Tamda bu mânada dünyada oluşân
hâdiselere baktığımızda tüm kötü hâ-
diselerin ben müslümanım diyenlerin
başına geldiğini görüyoruz ki bu çok
ilginç. Bu bir tesadüfmü? Niçin son iki
yüzyıl hep müslüman olduğunu iddia
eden toplulukların aşağilandıgı ve
kendilerine zulüm edildiği yüzyıllar
olarakdan tarihe geçdi? Aradığımız ce-
vâbı esâsında kitabımız Kuran bize çok
açık şekilde bizlere veriyor ve ne yap-
mamız gerektiğinide bizlere açıklıyor
fakat bizler okumamak, anlamamak,
düşünmemek ve çözüm üretmemek
için adeta birbirimizle yarışıyoruz.

Dünya Müslümanları içersinde bu-
lunduğumuz duruma ne çözüm
öneriyorlar? Liderlerimiz hani şu
demokrasiyi ve liberalizmi çok
seven liderlerimiz ne çözüm öneri-
yorlar? Veya liberalizim ve demok-
rasi bize ne gibi çözümler
öneriyor? Kocaman bir hiç! Herşe-
yin sayılarca tespit edildiği bu yeni
yüzyılda bizim bir formülümüz
dahi yok ama herşeyin sorumlusu
gösterdiğimiz Batının ve emperya-
lizmin bizlere karşı büyük formül-
leri var ve şuan uygulamada. Bunu
NATO, CIA ve incirlikde konuşlan-
mış diğer Batı ülkelerinin yardı-
mıyla gerçekleşen 15 Temmuz
darbe hadisesi ki bu hadise “ol”
emrinin, enerjisinin eksi yönde te-
zahurüydu, gezi olayları, Rusya ve
Amerikanın sanki sözleşmişcesine
dibimize gelip coğrafyamızı şekil-
lendirmeleri, bölgedeki terör grup-
larına tırlarla silah ve mühimmat
bağişlamaları hepsi ama hepsi biz-
lerin olduğumuz gibi görünemeyi-
şimizdendir yani bizler

müslümanız diyoruz ama okullar-
daki eğitim sistemimiz, devlet yö-
netim sistemimiz, kanun ve
nizamlarımız, kılık ve kıyafetimiz
ve hatta lisanımız dahi onlardan
alınıp yeni nesillere aktarılmaktadır!
Batının silahıyla Batıyı ve emperya-
lizmi yenebileceğimizi sanıyorsak
büyük yanılgı içersindeyiz. Daha önce
Misal olarak demişdimki bizler yani
dünya müslümanları niçin kendi NA-
TO’muzu yani güvenlik cemiyetimizi
kuramıyoruz? Buradan devlet adamla-
rına tekrar çağrıda bulunuyorum ve
sual ediyorum, bizlerin NATO’da ne
işi var? NATO neo-liberalizmin ve em-
peryalizmin planlarını yerine getirmek
için kurulmuş küresel dengeleri değiş-

tiren bir cemiyettir ve 15
Temmuzda bunun

böyle oldugunu
bizlere açikca

gösterildiği
halde bizler
hala, NATO
da NATO,
müttefiki-

miz Amerika
da Amerika

deyip duruyorsu-
nuz ekranlarda.

Niçin Katar, Türkiye, İran,
Irak, Somali ve diğerleri birleşip kendi-
miz için güvenlik cemiyetleri kurmu-
yoruz? Işde kardeşimiz İran, sokaklar

yangın yerine döndü, ne yapabiliyo-
ruz? Onların bizler için gezi ve 15 Tem-
muz olaylarında hiçbirşey
yapamadıkları veya yaptırılmadıkları
gibi bizlerde onlara şuan yardım ede-
miyoruz. Yenilenmeliyiz, silkinmeliyiz,
kabuğumuzu değiştirmeliyiz, birleş-
meliyiz, demokrasi, insan hakları, libe-
ral söylemlerini terk etmeliyiz,
okullarımızda Batının son iki yüzyıldır
uygulanan eğitimine son vermeliyiz,
belki o zaman belirli bir akıl ve fikir
çerçevesinde Kuran felsefesi ile ışıği-
mızı bulup yolumuzu ayınlatabilir ve
tarihdeki yerimizi tekrar alabiliriz.
Tekrar söylüyorum, İran hadisesi son
olmayacak, gelecekler ve hep gelecek-
ler taki bizleri onları kapı dışarı edene
kadar. Allah elçisinin ve bir avuç ha-
kiki inananın Kureyş müşriklerini boz-
guna uğratan o “ol” emrinin tecellisi
olarakdan Allahın yeryüzündeki eli
olup zalime haddini bildirmek istiyor-
sak, bugünden itibaren küresel alanda
fikir ve felsefe üretip yayılmacı ve isti-
lacı olmalıyızki onların tezlerini felse-
felerini çürütelim. Sizleri buradan akla,
düşünmeye, birleşmeye, fikir üret-
meye çağrıyorum ve hepinizi sevgiyle
selamlıyorum. 

�smet TOPALO�LU

AHMET DO�AN’IN
MESAJLARI

Her y�l oldu�u gibi bu y�lda y�lba�� ön-
cesi 21. 12. 2017 tarihinde HÖH
fahri lideri Ahmet Do�an partinin

elitlini halk�n tabiriyle saraylar�nda toplad�.
Bu y�l geçen y�llara nazaran daha geni� bir
yelpaze yer ald� toplant�da. Toplant�ya HÖH
hareketinin yönettikleri belediyelerin ba�kan-
lar�n� davet ederek fahri lider Ahmet Do�an
yakla�an yerel seçimlere güçlü bir mesaj ver-
mek istedi.  Konu�mas�nda üç önemli mesaj
vard�. Birinci mesaj “d�� bask�lar” oldu�unu
söyleyerek Türkiye’yi kast etti ve “ Bizi par-
çalayarak ve daha sonra birle�tirmeye çal��-
mak sa�l�kl� bir yakla��m de�il. Partiden
ayr�lanlar pi�manl�k duyarak geri dönebilir”
edi. DOST ile H�HP kast ederek kimselerle
koalisyon yapmay�z mesaj�n� vermi� oldu.
HÖH milletvekili olan Yanko Yankov’a sa-
raylarda yap�lacak olan toplant�dan bir gün
önce Parlamento kulvarlar�nda Ahmet Do-
�an’�n y�lsonu konu�mas� soruldu�unda kati
cevaplar vererek hareketin yolunu çizmi�
oldu. Türkiye ile kesinlikle ili�kileri geli�tiril-
mesinden yana olduklar� ne yaz�k ki tarihten
gelen olumsuz dü�ünceleri de�i�tirmenin zor
oldu�unu bu ancak iki ülke aras�nda ç�karlara
dayal� olabilece�ini devletin iç i�lerine ve
partiye yön verilmek istenmesine kesinlikle
izin vermeyeceklerini belirterek parti yöneti-
minin mesaj�n� vermi� oldu. Son HÖH Genel
Ba�kan� Mustafa Karaday�’n�n yak�n geç-
mi�te GERB ba�kan� ayn� zamanda Bulgaris-
tan Ba�bakan� Boyko Borisov’un ülkede
az�nl�klara kar�� yürüttü�ü politikas�n� des-
tekliyoruz aç�klamas� 27 y�ld�r hareketin viz-
yonunun de�i�medi�ini göstermektedir.
Bulgaristan’da Türklerin çocuklar� anadilini
okuyamayacaklar, camilerde Kuran-� Kerim
kurslar� verilmeyecek. K�sacas� dinsiz anadi-
lini yar�m yamalak konu�an gençlik yeti�-
meye devam edecek. 

�K�NC� MESAJ

Ahmet Do�an’�n ikinci mesaj ise iç siyaset
hayat� Borisov hükümetin en büyük problemi
a��r� milliyetçilerle koalisyon yapmas�. A�r�
milliyetçi kanad�n hükümette olmalar� en
büyük günah de�il a�r� milliyetçiler kendile-
rini ülkeyi severek ülke ç�karlar�n� siyasi ho�
görü çerçevesinde gerçekle�tireceklerine nef-
ret dilini kullanarak birle�tirecekleri yerine
aksine toplumu ayr��t�rmaya yeltendiler böy-
lece kendilerini siyasetçi olarak kan�tlayama-
d�lar. 

ÜÇÜNCÜ MESAJ

Üçüncü mesaj ise hükümete verilecek gen-
soru. Gensorunun hükümeti y�kmaya yönelik
olmad���n� hükümete bir uyar� niteli�ini ta��-
d���n� söyledi. Erken seçime gerek olmad�-
��n� muhalefette hükümet kuracak olan
partiler olmad���n� söyleyerek gizli de olsa
Borisov hükümetine destek verebileceklerini
ima etmi� oldular. Böylece HÖH fahri ba�-
kan� Ahmet Do�an ülkenin gelecek 2018 y�-
l�n�n siyasi hayat�n� çizmi� oldu. Ülkede
ikamet eden az�nl�klar�n hayatlar�nda de�i�im
olmayaca��n� ima ederek az�nl�klar� hayal k�-
r�kl�l���na u�ratm�� oldu.    

Yusuf
BA�ARAN

’‘�ran �slam Cumhuriyeti’ndeki ayaklanma hareketleri ile sarsıldık. Neler
oluyor kom�umuz �ran’da? Esasında �ahsıma göre bu beklenen bir sonuçtu

ve hiçde �a�ırmadım zira bu olaylara sebeb ve netice ili�kisi kapsamında
bakarsak bizleri daha ba�ka üzücü hadiselerin bekledi�ini söyleyebilirim
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BANJA LUKA
tBALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'teki iki enti-
teden biri olan Sırp
Cumhuriyeti'nde (RS),

Anayasa Mahkemesinin daha
önce anayasaya aykırı olduğu
yönünde kararına rağmen
"Sırp Cumhuriyeti Günü" kut-
landı. Sırp Cumhuriyeti'nin
kuruluş yıl dönümü kapsa-
mında entitenin idari merkezi
olan Banja Luka'da düzenle-
nen kutlamaya, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyinin
Sırp üyesi Mladen İvanic, RS
Başkanı Milorad Dodik,
Sırbistan'ın eski cumhurbaşka-
nı Tomislav Nikolic, Sırbistan
Savunma Bakanı Aleksandar
Vulin, Sırbistan İçişleri Bakanı
Nebojsa Stefanovic ve Sırp
Karadjordjevic hanedanlığın-
dan Prens II. Aleksandar da
katıldı.

www.dunyabulteni.net’e göre:
ayrılıkçı söylemleri ile dikkati
çeken RS Başkanı Dodik, enti-
te sınırları içinde yaşayan
Sırpların "devlet" inşa etmek
istediğini yineledi. Dodik,
Bosna Hersek'in bir parçası
olan RS için bir kez daha "dev-

let" ifadesini kullanırken,
"Sırpların iki devleti var. Biri
burası (RS), diğeri de
Sırbistan'dır. Varlığımızı mah-
keme kararlarıyla yok etmek
isteyenler bilmelidir ki bugün
toplanan kalabalık, asla yok
olmayacaktır." ifadelerini kul-

landı. Eski Sırbistan
Cumhurbaşkanı Nikolic de RS
ile Sırbistan arasındaki iyi iliş-
kilere işaret ederek, "Sırpların
birleşmesinde tek yol RS'nin
bağımsızlığından geçiyorsa o
zaman bağımsız olmanızı dile-
rim. Önünüze zorluklar çıkarı-

lacaktır ancak ilerlediğiniz yol-
dan sapmayın." dedi.
Bosna'daki savaşta Boşnak
halkına yönelik soykırımın
yaşandığı ve Dayton Barış
Antlaşması ile RS sınırları için-
de bırakılan Srebrenitsa'da ise
çok sayıda sivil toplum kuru-
luşunun girişimleriyle
"Potoçari Deklarasyonu" imza-
landı. Srebrenitsa'da katledilen
Boşnak kurbanların defnedil-
diği Potoçari Anıt
Mezarlığı'nda düzenlenen
programda konuşan eski
Srebrenitsa Belediye Başkanı
Camil Durakovic, RS'nin sade-
ce Sırpların yaşadığı bir entite
olmadığını vurguladı.
Durakovic, "9 Ocak'ın anaya-
saya aykırı olduğu konusunda
hemfikir olduğumuz bir dek-
larasyonu imzaladık. Anayasa
Mahkemesinin 9 Ocak ile ilgili
kararı mutlaka uygulanmalı-
dır." dedi.

BESA Hareketi
Ba�kanı Bilal
Kasami
görevden alındı

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği'nin en
yoksul ülkesi
Bulgaristan üyeliğinin

başladığı 2007’den bu yana ilk
kez Avrupa Birliği dönem baş-
kanlığını Estonya’dan devral-
dı. Sofya yönetiminin 6 aylık
çalışma programında Batı
Balkan ülkelerinin adaylık
süreci, göçmen krizi ve Brexit
müzakereleri ön plana çıkıyor.
Avrupa milletvekili Tanja
Fajon Avrupa Birliği'nin geniş-
leme konusunda bir an önce
harekete geçmesi gerektiğini

ifade etti: "Eğer Avrupalı
liderler önemli olanın farkın-
da değilse, genişleme vaadin-
de bulunuyorlarsa ancak
bunu yapmıyorlarsa, bu
durum bölgede ekonomik ve
siyasi istikrarsızlığa neden
olabilir. Milliyetçilik giderek
artıyor. Kayıp nesiller ile karşı
karşıya kalabiliriz."
Avrupa Komisyonu başkanı
Jean-Claude Juncker önümüz-
deki 10 yıl içinde Sırbistan ve
Karadağ’ın Avrupa Birliği
üyesi olmasını beklediklerini
açıklamıştı. www.tr.euro-
news.com sitesinin haberine
göre; Juncker Bulgaristan ve

Romanya’nın Schengen
Bölgesi’ne katılmasını istediği-
ni belirtmişti. Avrupa millet-
vekili Tanja Fajon sözlerine
şöyle devam etti:
"Bölgedeki insanlara daha iyi
bir hayat sunmalıyız.
Gençlerin önünü açmalıyız,
yeni perspektifler sağlanmalı.
Sınırlar kaldırılmalı ve komşu
ülkeler ile iyi ilişkiler içinde
olmak gerekiyor. Sadece böl-
gede değil Avrupa'da da kre-
dibilitemizin nasıl artırılabile-
ceği söz konusu." Mayıs ayın-
da Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da Batı Balkanlar ile ilgi-
li gayri resmi zirve yapılacak.

AB dönem ba�kan�
Bulgaristan'�n önceli�i
Bat� Balkan ülkeleri

Bosnalı Sırplar anayasaya aykırı
"Sırp Cumhuriyeti Günü"nü kutladı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya'da, Makedoncanın
yanında Arnavutçanın da
resmi dil olarak kullanılması-

na imkan veren "Dillerin Kullanımı
Yasası" mecliste onaylandı.
Muhalefetteki İç Makedon Devrimci
Örgütü-Makedonya Ulusal
Demokratik Birliği (VMRO-DPMNE)
milletvekillerinin katılmadığı oturum-
da, ilk oylamada 69 "evet" oyu kulla-
nıldı ve ikinci aşamaya geçildi.
"Badinter İlkesi" kapsamında gerçek-
leşen ikinci oylamada ise ülkedeki

diğer toplulukların
temsilcisi 28
milletvekilin-
den 27'si
"evet", biri
ise "çekim-
ser" oy
kullandı ve
yasa meclis-
ten geçti.
Arnavut partisi
Demokratik
Bütünleşme Birliği (BDI)
Milletvekili Artan Grubi, oylamanın
ardından yaptığı konuşmada, yasanın
onaylanmasıyla Ohri Çerçeve

Anlaşması'nın nor-
matif kısmının

tamamlandı-
ğını söyledi.
www.dun-
yabulte-
ni.net’e
göre: geri-

ye kurumla-
rın bu yasayı

uygulamasının
kaldığını vurgulayan

Grubi, bununla birlikte vatan-
daşların ülkenin merkezi tüm organ-
larında Arnavutça ile Makedonca ara-
sındaki eşitliği hissedeceklerini kay-

detti. Grubi, "Yasanın Resmi
Gazete'de yayınlanmasıyla Meclis,
Başbakanlık ile Cumhurbaşkanlık
binalarında Arnavutça dilinin de kul-
lanılması için hiçbir engel kalmaya-
caktır." ifadelerini kullandı.
Makedonya Adalet Bakanlığı, yasayla
ülkenin tüm merkezi organlarında
Makedoncanın yanı sıra nüfusun
yüzde 20'den fazlasının konuştuğu
Arnavutça'nın da resmi dil olmasının
öngörüldüğünü açıkladı. Yasa ilk ola-
rak geçen yıl 5 Eylül'de meclisin
Avrupa İşleri Komisyonunda görüşül-
müş, ardından meclis gündemine
alınmıştı.

Makedonya'da Arnavutça'nın 
resmi dil olması meclisten geçti



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11 15 Ocak 2018
PazartesiAra�t�rma

H�rvatistan denince �slam ad�na akla gelen neredeyse yok gibidir. Halbuki Bosna Hersek ve S�rbistan ne
ise bugünkü H�rvatistan’�n belli bölgeleri de Osmanl� kültürü aç�s�ndan ayn�s�n� ya�am��t�r. Ne ac�d�r ki

bugün H�rvatistan s�n�rlar� içerisinde bu kültürün izlerinin tamam�na yak�n� silinmi�tir

H�rvatlar ve H�rvatistan’da
unutulan Müslüman tarihi

www.dunyabizim.com
sitesinden alınmı�tır…

ABDULLAH OSMANO�LU

Yakın zamanda Oğuz
Aydemir ve Andelko Vlasic tara-
fından yayınlanan Hırvatistan’da

Osmanlı Kültürünün İzleri (Traces of Ot-
toman Culture in Crotia) adlı kitap ciddi
bilgiler sunmaktadır. Çoğunluğunu bu
kitaptan edindiğimiz bilgileri istifadenize
sunuyoruz. Osmanlı bugünkü Hırvatis-
tan’ın üç bölgesinde hâkimiyet kurmuş-
tur:  Slavonia, Dalmaçya ve Krajina.
Slavonia ile Slovenya karıştırılmamalıdır;
Slavonia Bosna’nın kuzey sınırı bölgesi-
dir, Slovenya ise ayrı bir devlettir. Os-
manlı Devleti bu Slavonya ve
Krajna’da 1520’den itiba-
ren fetihlere başlar. Ön-
celikle Slovonski
Brod, Osijek gibi
şehirler Osmanlı
hâkimiyetine girer.
1530-1600 ara-
sında Vukovar, Gro-
jani,
Kutjevo, Pozega, Cernik, Vi-
rotivica, Kostanica ve diğer birçok
şehir Osmanlı hâkimiyeti altına alınır. Bu-
gunkü Hıravatistan’ın başkenti Zagreb’e
ciddi bir Osmanlı taarruzu olmaz çünkü
asker ve akıncılar daha çok Macarlar ve
Almanlar ile uğraşmaktadır. Zagreb bu
rotanın oldukça dışında kalmaktadır.
Ancak Telli Hasan Paşa yönetimindeki
Osmanlı ordusu 1593’de Siska’ya (Sisak)
kadar sokulmuştur. Burası Zagreb’e yak-
laşık 40 km uzaklıktadır. Diğer taraftaki
Adriyatik kıyılarının çoğu da Osmanlı
hâkimiyetindedir

Tabii ki bütün Hırvat kökenli insanlar

Hırvat Krallığı topraklarında yaşama-
maktadır. Bosna ve Hersek bölgeleri
içinde de Hırvatlar yaşamaktadır ve Os-
manlı yönetiminde birçok Hırvat kökenli
genç devşirme sistemine girmiştir. Hırvat
kökenli Osmanlı paşalarının ilklerinden
bir isim Hersekli Ahmed Paşa’dır ki ken-
disi aslında tam manasıyla devşirme sis-
temine girmemiştir. Ahmet Paşa’nın ilk
ismi Stephan’dır ve babası Bosna’nın
soylu ailelerinden birinin çocuğu olarak
dünyaya gelir. İstanbul’a diplomatik se-
beplerden dolayı gönderilir ve burada
Müslüman olur. Osmanlı devlet siste-
mine alınır ve tam 5 kere Sadrazamlık

makamına getirilir. Fatih Sul-
tan Mehmet, II. Baye-

zid ve Yavuz
Sultan

Selim za-
manlarında
görev yap-
mıştır. Bir

diğer önemli
meşhur isim ise

bugün “Muhteşem
Yüzyıl” dizisi sayesinde

daha yakından tanınan Rüstem Paşa’dır.
Rüstem Paşa (Opukovic)’in Skradin’de
doğduğu rivayet edilir ve genç yaşta dev-
şirme sistemi ile İstanbul’a getirilmiştir.
Kanuni Sultan Süleyman döneminin en
güçlü Sadrazamlıklarından birini yap-
mıştır. Bir diğer şaşırtıcı gelebilecek
isim Kuyucu Murat Paşa’dır. Bilindiği
üzere Anadolu’daki Celali İsyanları’nı
bastıran Sadrazam olarak nam salmıştır.
Ancak aslen Bosnalı bir Hırvat olduğu bi-
linir. (Bir başka meşhur devlet adamı Di-
laver Paşa’nın da Hırvat kökenli olduğu
not edilmektedir.)
Hırvat kökenli paşalardan birçok deniz
adamı da çıkmıştır. Mesela Piyale Pa-
şa’nın Dalmaçya bölgesi civarında dün-

yaya geldiği rivayet edilir. Piyale Paşa
genç yaşta Osmanlı tarafından Enderun’a
konulur ve uzun yıllar Osmanlı Deniz
Kuvvetleri Kumandanı (Kaptan-ı Derya)
olarak görev yapar. Akdeniz’i bir Türk
gölü haline getiren kumandanlardan biri-
dir. Dalmaçyalı bir başka General  Silah-
dar Yusuf Paşa’dır. Asıl ismi Yusuf
Maskovic’dir. O da Osmanlı deniz kuv-
vetlerinde Kaptan-ı Deryalık görevine
yükseltilmiştir.

Tarihte Osmanlı ile ciddi mücadele eden
Hırvat kumandalar ve edebiyat adamları
da olmuştur. Maalesef bugün Hırvatis-
tan’da sadece bu isimler birer kahraman
olarak bilinmektedir, Osmanlı Devle-
ti’nde görev yapan paşaların isimleri ise
silinmiştir. Onların izlerinde sokak isim-
lerinde dahi rastlamak zordur.
Mesela Nicola Jurisic, Kanuni’yi Viyana
yolunda bugün Macaristan topraklarında
kalan Günz kalesinde 4 hafta oyalamıştır
ve Viyana kuşatmasını geciktiren kişidir.
Kale sonunda teslim olur ama Kanuni Vi-
yana’ya çok geç gidebilir ve kuşatma için
yeterli zaman kalmaz. Bir başka kuman-
dan Stojan Jankovic de Venedikliler adına
Osmanlı’ya karşı çokça taaruzlarda bu-
lunmuştur. Ivan Gundulic ise yazdığı şi-
irler ile meşhur olmuştur. Osman adlı bir
kitap kaleme almıştır ve bu kitap her zer-
resiyle Hristiyanlık ve İslam, Avrupa ve
Türkler arasındaki mücadeleden bahse-
der. Gundulic Türklere karşı mücadeleyi
kutsamıştır. Slavların düştüğü durumdan
dolayı çok dertlidir ve Osmanlı öncesi za-
manlara özlem duyar. Bugünkü Hırvat
ve Sırp edebiyat dünyasının övgüyle ya-
dettiği bir isimdir Ivan Gunudulic. 

Hırvatistan topraklarında imar edilmiş
cami, tekke, mektep ve diğer eserlerin sa-
yısı yüzleri aşar. Maalesef bugün itiba-
riyle yerlerini tespit etmek çok
zorlaşmıştır. Buradaki şehirler hakkında
özellikle Evliya Çelebi detaylı bilgi
vermektedir. Özetle aktara-
cak olursak; Slavonya böl-
gesinde şehirlerin çoğu
Osmanlı tarafından
imar edilmiş ve İs-
lamlaştırılmıştır. Bu-
radaki camilerin bir
kısmı önce kilise-
den çevrilmiştir,
ancak bölge
1683’den sonra kay-
bedilmiştir ve cami-
ler bugün tekrar
kilise olarak kullanıl-
maktadırlar.
Mesela Donji Mihol-
jac’daki St. Michael Kili-
sesi bu şekilde sonradan
kiliseye dönüştürülmüştür. En büyük
Müslüman yerleşimlerden birisi olan Po-
jega’da dokuz cami ve bir Halveti der-
gâhı olduğu kaydedilmiştir. Sultan
Süleyman ve Sultan Selim camileri ki her
ikisi de kiliseden camiye çevrilmiştir, za-
manın önemli camileridir. Maalesef
bugün Pojega’da Müslüman izlerini bul-
mak çok zordur. Neredeyse yüzde 75’ini
Müslümanların
oluşturduğu Kutjevo şehrinde de bugün
itibari ile bir şey kalmamıştır. Hindi Baba
tekkesinin olduğu Vukovar, Slavonski
Brod, Gorajan, Valpovo, Cernik ve Da-
kovo gibi diğer ufak şehirlerdeki cami ve

tekkeleri Evliya Çelebi detaylıca not et-
miştir. Ancak kendisi özellikle Osijek şeh-
rine hayran kalmıştır. Şehrin mimarisi,
yerleşim yapısı ve meşhur köprüsünü
överek anlatır. Burada 12 cami olduğunu
not eder. Drava nehri yanındaki bu güzel
Osmanlı şehrinden bugün itibariyle ne
Kanuni’nin köprüsü ne de camiler kal-
mıştır (Aslında bügun Belgrad’ı Zagreb’e
bağlayan otoyolun rotası Osmanlı’nın
imar ettiği şehirler istikametinden geçer.)

İlok, Virovitca, Orahovica, Petrinja,
Gvozdansko, Kostajnica, Stulic,

Licki Osik, Morcic, Perusic, Dal-
matia, Vrana, Nadin, Zemu-
nik, Bribir, Prolozac, Solin,
Makarska, Opuzen, Vrgorac,
Imotske, Igrane, Dubrovnik
gibi nice Hırvatistan şehir-
lerinde Osmanlı’nın bir
geçmişi vardır. Ancak bun-
ların izlerini bulmak hemen
hemen imkânsızdır. İlginç

bir rivayete göre Gradişka
beldesindeki tekkede bulu-

nan Şeyh Ali Gaybi, Slavonya
topraklarında bir gün Osmanlı

hâkimiyetinin sona ereceğini his-
setmiş ve bunu çevresiyle paylaşmıştır.

Bugün Bosna Hersek Sırp Cumhuriyeti
bölgesinde kalan Gradişka’da tekke kal-
madığı gibi Slavonya bölgesinde de Os-
manlı hâkimiyeti sona ermiştir. Anlaşılan
o ki 1683’deki Viyana Kuşatması sadece
bir başarısızlık değil Osmanlı’nın Batı
topraklarının çoğunun kaybedildiği
büyük bir hezimettir. Müslüman toprak-
ları Endülüs’te olduğu gibi kaybedilmiş,
İslam’ın izleri silinmiştir. Buralarda can
veren şehitlerimizin ruhuna birer Fatiha
okumayı ihmal etmeyelim…
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�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağcılar Belediyesi ve Balkanlara
Vefa Derneği’nin düzenleyeceği
törende kardeşi Muharrem

Süleymanoğlu ile dünya Şampiyonu
olan milli halterciler Halil Mutlu ve
Taner Sağır özel hayatından sporcu
kişiliğine kadar her yönüyle Naim
Süleymanoğlu’nu anlatacak. Siroza
bağlı karaciğer yetmezliği nedeniyle
tedavi gören olimpiyat şampiyonu
eski milli halterci Naim
Süleymanoğlu 18 Kasım günü haya-
tını kaybetmişti. Türk halkının gön-
lünde taht kuran ve “Cep herkülü”
lakabını alan Süleymanoğlu,
Bağcılar’da düzenlenecek özel bir
programla anılacak. Bağcılar
Belediyesi ve Balkanlara Vefa
Derneği tarafından Mehmet Akif
Ersoy Kültür Sanat Merkezi’nde ger-
çekleştirilecek anma etkinliğine
Süleymanoğlu’nun kardeşi
Muharrem Süleymanoğlu, dünya
şampiyonu milli halterciler Halil
Mutlu ve Taner Sağır da katılacak.
Konuşmacılar Süleymanoğlu’nun
özel hayatını, sporcu kişiliğini ve
bilinmeyen yönlerini anlatacak.

Naim
Süleymano�lu
Ba�c�lar’da
an�lacak

Fenerbahçe Arnavut
stoperi listesine ald�
HAMBURG
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Transfer döneminin start
almasına sayılı günler kala
Fenerbahçe’de hareketlilik

başladı. Aziz Yıldırım, devre arası
takviyesine sıcak bakmasa da tek-
nik heyetin baskısı üzerine bu ina-
dından vazgeçecek gibi duruyor.

Sarı-lacivertliler önceliği sol beke
verse de Roman Neustadter’in
performansının yeterli bulunma-
ması stoper ihtiyacını da doğurdu.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre, Fenerbahçe ilk ola-
rak sezon başında da çok istedik-
leri Mergim Mavraj’a yöneldi. Yaz
döneminde idari menajer Hasan
Çetinkaya vasıtasıyla yürütülen

transfer çalışmaları neticesinde
oyuncunun kulübü Hamburg,
sarı-lacivertli idarecilerden yüksek
bir bonservis bedeli istemişti. O
günden beri yapılan görüşmelerde
indirim için bastıran Fenerbahçe,
bonservis bedelini 1,5 – 2 milyon
Euro seviyesine kadar indirdi.
Oyuncuya ödenmesi planlanan
yıllık ücret ise 1.7 milyon Euro.

Bosna Hersek’te Prosinecki dönemi
SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek A Milli Futbol
Takımı’nda teknik direktörlük görevine
bir dönem Kayserispor’u da çalıştıran
Robert Prosinecki getirildi. www.time-

balkan.com sitesinin haberine göre;
Bosna Hersek Futbol Federasyonu’nun
internet sitesinden yapılan açıklamada,
yönetim kurulunun başkent
Saraybosna’da yaptığı toplantıda oy bir-
liğiyle alınan kararla, Hırvat teknik ada-

mın milli takımın başına getirildiği
belirtildi. Bosna Hersek’te görevine son
verilen Mehmed Bazdarevic’in yerine
getirilen Prosinecki’nin yardımcılıklarını
Gordan Cipric, Dragan Spasic, Elvir
Rahimic ve Kenan Hasagic yapacak.

Roman Neustadter’in performans�ndan memnun olmayan Fenerbahçe,
Hamburg’un Arnavut stoperi Mergim Mavraj’la ilgileniyor

Tedavi gördü�ü has-
tanede iki ay önce hay-

at�n� kaybeden olimpiyat
�ampiyonu eski milli hal-
terci Naim Süleymano�lu

(50) Ba�c�lar’da 
17 Ocak’ta özel bir pro-

gramla an�lacak. 


