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THY Balkan uçu�larında

ISRARLA �STEY�N�Z!

ÜCRETS‹Z
web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

www.balkangunlugu.com DA�ITILMAKTADIR

Sayfa 8’de

ANASTAS�AD�S’TEN 
Y�NE AYNI TERANE…

Sayfa 3’teRifat SA�T

DÜ�ÜN GECES� 
A�LANIR MI?

Prof.Dr. Ata ATUN

¥ Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi
Kara, TDV taraf�ndan ba�kent
Üsküp'te yap�lan cami in�aat�n�
ziyaret etti. Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçili�i Din Hizmetleri
Mü�avirli�inden yap�lan yaz�l�
aç�klamada, toplam 3 bin 500
ki�i kapasiteli caminin
Makedonya’n�n en büyük camisi
unvan�n� alaca�� belirtildi.
Aç�klamada, kapal� otopark,
gasilhane, morg, bekleme salo-
nu, çok amaçl� salon, kütüphane,
toplant� ve seminer odalar� bulu-
nacak caminin, Kur'an Kursu,
ofisler ve ticari alanlarla birlikte
külliye olarak hizmet verece�i
kaydedildi. Aç�klamada, geçen y�l
eylül ay�nda temeli at�lan 3 bin
500 ki�ilik caminin 2020'nin
Ramazan ay�nda hizmete aç�lma-
s�n�n beklendi�i bildirildi.

Makedonya'n�n en büyük
camisinin aç�l��� 2020'de

¥ Muhalefet milletvekilleri tarafın-
dan sunulan "Kudüs'ün BM'deki
statüsüyle ilgili Arnavutluk hükü-
metinin tutumunun de�i�tirilmesi"
karar tasarısına 73 milletvekili
"hayır" oyu kullandı. Saatlerce
süren meclis tartı�masının ardın-
dan yapılan oylamada, muhalefet-
teki Arnavutluk Demokratik Parti
(DP) ve Sosyalist Entegrasyon
Hareketi (LS�) milletvekillerinin sun-
du�u karar tasarısına 73 milletveki-
li "hayır", 11 milletvekili "evet" oyu
kullandı. 140 sandalyeli meclisteki
oylamaya 56 milletvekili katılmadı.
Muhalefet milletvekilleri oturumda
yaptıkları konu�malarda,
Arnavutluk'un 21 Aralık'ta kullan-
dı�ı oyun ABD Ba�kanı Donald
Trump’ın Kudüs'ü "�srail'in ba�ken-
ti" olarak tanıma kararını kınadı�ı-
nı savunarak bunun ABD'ye kar�ı
bir oy oldu�unu iddia ettiler. 10’da

¥ Bulgaristan Ba�bakanı Boyko
Borisov ve Türkiye Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi, Sofya’da
gerçekle�tirdikleri toplantıda iki
ülke arasındaki ekonomik ortaklı-
�ı ve ortaklı�ı geni�letme olanak-
larını görü�tüler. Görü�mede
çe�itli ekonomik sektörlerdeki ikili
ili�kilerin mükemmel oldu�u kay-
dedilerek, Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki verimli kom�uluk ili�ki-
lerinin, ikili ticaretin artırılmasına
ve ticaret ve ekonomik ortaklı�ın
yo�unla�masına katkıda bulundu-
�u belirtildi.Ocak-Eylül 2017
döneminde 58,8 milyon Euro’ya
ula�an Türk yatırımları buna bir
örnektir. Geçen yılın ilk dokuz
ayında Türkiye ile Bulgaristan ara-
sındaki ticaret hacmi yüzde 17, 4
oranında arttı.

Türkiye ve
Bulgaristan’dan
ekonomik i�birli�i

3’te

KOSOVALI GENÇLER, Türk
Silahl� Kuvvetlerince (TSK)
Afrin bölgesindeki teröristleri
etkisiz hale getirmek için ba�-
lat�lan Zeytin Dal� Harekat�'na
desteklerini, operasyon bölge-
sinde f�rlat�lan bir obüs topuna
"Prizren'den selamlar" yazd�-
rarak gösterdi. Prizrenli Güney
Kupa, Afrin'de görev yapan

tan�d��� bir ba�çavu�tan, obüs
topuna "Prizren'den selamlar"
notu ve 4 arkada��n�n ismini
yazmas�n� istedi. Türkiye
mezunu olan Kupa, sosyal
medyadan, obüs topunun gör-
selini "Kosova Prizren'den
Afrin'e selamlar�m�z� ilettik.
Allah sahibine ula�t�rs�n."
mesaj�yla payla�t�.

¥ AB KONSEY�
SÖZCÜSÜ PREBEN
AAMAN, Twitter hesa-
b�ndan Tusk ve
Juncker’in Erdo�an’a
yazd��� mektubu yay�n-
lad�. Buna göre, Juncker,
Tusk ve ülkesinin AB
Dönem Ba�kan� olmas�
nedeniye Borisov, 26
Mart’ta Varna’da
Erdo�an ile görü�ecek.
Türkiye’nin AB üyesi
ülkeler ile geli�tirdi�i
ili�kilerin memnuniyetle
kar��land���na yer veri-
len mektupta, liderler
aras�ndaki görü�menin
26 Mart’ta çal��ma

yeme�i �eklinde gerçek-
le�tirilmesi hususunda
AB Konseyi
Ba�kanl���’n�n mutab�k
kald��� bildirildi.
Mektupta, söz konusu
görü�menin ortak ç�kar-
lar�n belirlenmesi ve
Türkiye’deki son geli�-
melerin ele al�nmas� aç�-
s�ndan iyi bir f�rsat oldu-
�una de�inilerek, görü�-
menin, ayn� zamanda
ili�kilerin nas�l daha ile-
riye ta��nabilece�inin
belirlenmesine de hiz-
met edece�ine i�aret
edildi. 

10’da

3’te

Avrupa Birli�i (AB) Konseyi Ba�kan� Donald Tusk, AB Komisyonu
Ba�kan� Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Ba�kan� olan

Bulgaristan’�n Ba�bakan� Boyko Borisov, 26 Mart’ta Bulgaristan’�n Varna
kentinde Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’la bir araya gelecek

BOSNA HERSEK'in ba�-
kenti Saraybosna'daki
Markale pazar yerine 5
�ubat 1994'te yapılan
havan topu saldırısının 68
kurbanı törenle anıldı.
Sırp Cumhuriyeti Ordusu
(VRS) tarafından 5 �ubat
1994'te gerçekle�tirilen,
68 ki�inin öldü�ü, 144

ki�inin yaralandı�ı katlia-
mın 24. yıl dönümünde,
�ehir merkezinde bulunan
Markale pazar yerinde
anma töreni düzenlendi.
Törene, Saraybosna
Kantonu Ba�bakanı
Elmedin Konakovic,
Bosna Hersek
Federasyonu Gazi ve

Engelli ��leri Bakanı Salko
Bukvarevic, Saraybosna
Kantonu Meclis Ba�kanı
Ana Babic, kurban yakın-
ları ve vatanda�lar katıldı.
Anma töreninde hayatını
kaybedenler için anıta
çelenk bırakıldı, dua edi-
lip saygı duru�unda 
bulunuldu. 5’te

MARKALE KATL�AMININ
ÜZER�NDEN 24 YIL GEÇT�

Prizrenli gençlerden Afrin'e "Obüslü Selam"

4’te

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN
AVRUPA BİRLİĞİ HAMLESİ 

Amerikan yanl�s�
muhalefet 
ba�ar�s�z oldu
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LJUBLJANA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Slovenya'nın başkenti Ljubl-
jana'da yapımına devam
edilen ve farklı kültürleri

içinde barındıran ilginç mimari-
siyle dikkat çeken caminin dış
cephesindeki çalışmalar tamam-
lanırken, içerideki çalışmalar sü-
rüyor. Temeli 2013 yılında atılan
cami, Kabe'yi andıran gövdesi,
40 metrelik kalın minaresi ve
Bosna Hersek'in eski konakların-
dan esinlenerek yapılan dış cep-
hesiyle görenleri kendine hayran
bırakıyor. Slovenya İslam Birliği
Genel Sekreteri Nevzet Poric,
yaptığı açıklamada, 13 bin met-
rekarelik alan üzerinde inşa edi-
len cami ve İslam kültür
merkezinin inşasında ilk aşama-
nın tamamlandığını ve açılışın
gelecek yıl yapılmasını planla-
dıklarını söyledi. Caminin 2 bin
kişi kapasiteli olduğunu aktaran
Poric, "Dışarıda da 660 seccade-

lik alanımız olacak. Caminin mi-
marisi konusunda son derece
olumlu tepkiler aldık. 'Sloven-
ya'da geleceğin camisi inşa edili-
yor' ifadeleri kullanıldı." dedi.
Poric, Slovenya İslam Birliği ola-
rak geçen yıl ülkedeki ilk cami-
nin inşasının 100. yılını
kutladıklarını hatırlatarak, "Slo-
venya'daki ilk cami, Birinci
Dünya Savaşı'nda buraya gelen
Boşnak askerlerce inşa edilmiş.
Ancak bu cami, savaşın ardın-
dan yıkılmış. Bu bağlamda, in-
şası süren bu cami, Slovenya'nın
minareli tek camisi olacak." ifa-
delerini kullandı.  www.haber-
ler.com’a göre; Katar'ın
desteğiyle inşa edilen caminin
yapımında Bosna Hersek ve Tür-
kiye'den de önemli yardımlar al-
dıklarını aktaran Poric, Diyanet
İşleri Başkanlığı’nın Cami ve
İslam Kültür Merkezi’nin yapıl-
dığı arazinin alınmasında büyük
katkı sağladığını söyledi.

Slovenya'n�n minareli tek
camisi aç�l��a haz�rlan�yor
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Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Başkanı Do-
nald Tusk, AB Komis-

yonu Başkanı Jean-Claude
Juncker ve AB Konseyi
Dönem Başkanı olan Bulga-
ristan’ın Başbakanı Boyko
Borisov, 26 Mart’ta Bulgaris-
tan’ın Varna kentinde Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’la bir araya gelecek.
AB Konseyi Sözcüsü Preben
Aaman, Twitter hesabından
Tusk ve Juncker’in Erdo-
ğan’a yazdığı mektubu ya-
yınladı. Buna göre, Juncker,
Tusk ve ülkesinin AB Dönem
Başkanı olması nedeniye Bo-
risov, 26 Mart’ta Varna’da
Erdoğan ile görüşecek.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre: mektupta
liderler, geçen yıl 25 Ma-
yıs’ta Erdoğan, Tusk ve Junc-
ker arasında Brüksel’de
yapılan toplantıyı hatırlata-
rak, sonrasında da ulaşım,
ekonomik iş birliği, terörle

mücadele ve dış politika gibi
konularda üst düzey görüş-
meler yapıldığını anımsattı.
Türkiye’nin AB üyesi ülkeler
ile geliştirdiği ilişkilerin
memnuniyetle karşılandı-
ğına yer verilen mektupta, li-
derler arasındaki

görüşmenin 26 Mart’ta ça-
lışma yemeği şeklinde ger-
çekleştirilmesi hususunda
AB Konseyi Başkanlığının
mutabık kaldığı bildirildi.
Mektupta, söz konusu gö-
rüşmenin ortak çıkarların
belirlenmesi ve Türkiye’deki

son gelişmelerin ele alınması
açısından iyi bir fırsat oldu-
ğuna değinilerek, görüşme-
nin, aynı zamanda ilişkilerin
nasıl daha ileriye taşınabile-
ceğinin belirlenmesine de
hizmet edeceğine işaret
edildi.

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Siyasi Araştırma-
lar Enstitüsü (IPIS) ta-
rafından yapılan bir

ankete göre, Makedonyalılar
komşu ülkeler arasında Sır-
bistan için olumlu düşünür-
ken, Yunanistan’ı ise tehdit
olarak görüyor. Üsküp Siyasi
Araştırmalar Enstitüsü (IPIS)
tarafından yapılan bir ankete
göre, Makedonyalılar komşu
ülkeler arasında Sırbistan için
olumlu düşünürken, Yunanis-
tan’ı tehdit olarak görüyor.
Komşu ülkeler, Yunanistan ile
ilişkiler, isim sorunu ve Euro-
Atlantik entegrasyonu ile ilgili
tutumlarını paylaşan 1113 kişi
IPIS’in anketine katıldı. Anke-
tin yayınlanan ilk kısmında,

Makedonyalıların komşular
ülkeler arasında olumlu dü-
şüncesi sırasıyla yüzde 42,3
Sırbistan, yüzde 27,6 Arnavut-
luk, yüzde 26,1 Kosova,
yüzde 25,8 Bulgaristan ve
yüzde 15,2 oranıyla son sırada
Yunanistan yer alıyor. An-
kette, Avrupa Birliği, Amerika
Birleşik Devletleri, Rusya ve
Türkiye’den birkaç başka ül-
keyi de içeriyor. www.time-
balkan.com’a göre:
Makedonyalılar en olumlu
düşünceye sırasıyla Almanya,
Hollanda, Türkiye, İngiltere,
ABD ve Rusya hakkında
sahip. Ankete katılanların
çoğu Makedonya için tehdit
sayılan bir ülke olmadığını sa-
vunurken, aksini düşünen
azınlıktan çoğu ise Yunanis-
tan’ı tehdit olarak görüyor.

Hacca gidip tavaf
edenler bilir. Hac
ibadetinde Kâ-

be’nin etraf�ndaki her bir
tura �avt ad� verilir. Özel-
likle son �avtlarda hac�la-
r�n ellerini sanki boks
edercesine gardlar�n� al�r-
cas�na iki yana kald�r�p,
kar�nlar�n� içeri çekerek
sa�lam, dinç ve enerjik gö-
rünmeleri istenir. Bunun ne-
denini müftü efendiye
sordu�umda bana �öyle de-
mi�ti: “ Peygamber efendi-
miz (SAV) mü�riklere kar��
güçlü görünmek (Böyle bir
alg� olu�turmak) için bunu
yapard�”  dedi. Ben de, “ O
zaman tamam da �imdi Mek-
ke’de mü�rik yok ki �imdi
niye böyle yap�yoruz” de-
yince, “Yahu �imdi daha
fena, �srail, ABD ve di�er
tüm mü�rikler canl� yay�nda
bizi izliyor, dik duraca��z,
güçlü görünüp onlara birlik
içinde, yorulmad���m�z� ve
korkmad���m�z� gösterece-
�iz” dedi. Evet, gerçekten de
çok do�ru bir tespit. Geçen
gün TV’den izliyorum. Bir
�ehit annesi kameran�n
önünde ne bir gözya�� ne de
üzüntü olmadan hayk�r�yor
metçe: “Daha 3 çocu�um
var hepsi de vatana kurban
olsun” ��te bu anne var ya
gidin onun ayaklar�n� öpün,
Cennet onun ayaklar�n�n al-
t�ndad�r. Afrin harekât�ndaki
bir asker ise “Bizi bekleme-
yin” diye hayk�r�yor. Yü-
zünde ne bir korku ne bir
endi�e var. Siz onun bekle-
meyin dedi�ine bakmay�n,
in�allah Cennet’te onu bek-
leyen efendimiz (SAV) var.
Sadece onlar m�, Allaha �ü-
kürler olsun ki, �u mübarek
ülkenin geride kalan daha
milyonlarca erke�i, kad�n�,
ya�l�s�, çocu�u s�rada bekli-
yor. Hepimiz in�allah gönül-
lüyüz. 

ALLAH YOLUNDA 
ÖLDÜRÜLENLER

Hz. Mevlana’n�n �eb-i Arűs
(veya �eb-i Urs) törenlerini
bilirsiniz. Mevleviler, Hz.
Mevlana’n�n vefat gecesini,
dünyadan ayr�l�k gecesi ola-
rak de�il, Cenab-� Hakk'a
kavu�ma gecesi olarak nite-
lendirdiler. Bunun için de o
geceyi �eb-i Arűs yani
“gelin gecesi”, “dü�ün ge-
cesi” olarak adland�r�rlar.
Yüce Allah Kuran-� Ke-

rim’de (BAKARA-154)
�öyle buyuruyor: “Allah yo-
lunda öldürülenlere "ölü-
ler"" demeyin. Bilakis
onlar diridirler, lâkin siz
anlayamazs�n�z.” Resulul-
lah (sav) buyurdular: “Cen-
nete giren hiçbir kimse,
yeryüzündeki her �ey ken-
disinin olsa bile dünyaya
geri dönmeyi arzu etmez.
Sadece �ehit, gördü�ü a��r�
itibar ve ikram sebebiyle
tekrar dünyaya dönmeyi
ve on defa �ehit olmay�
ister.” Biz her �eyden önce
samimiyetle buna inanma-
m�z gerekiyor. Gerçek iman,
bu samimiyetle ortaya ç�kar.
Dünyan�n geçici bir oya-
lanma yeri oldu�unu, Cen-
net’in ise yüce Allah’�n en
büyük mükâfat� oldu�una
gerçekten ve samimi olarak
inan�rsak, Allah’a kavu�ma-
n�n dü�ün günü gibi görmek
ve bu yüzden de a�lamak
de�il, onlarla gururlanmak
ve in�allah �efaatlerine nail
olma ümidiyle dua etmek ge-
rekir. Dü�ün günü a�lamak
olmaz. Güçlü olaca��z, hü-
zünlenmeyece�iz, birlik ola-
ca��z ve dik duraca��z.
Hiçbir silah�n ya da bomba-
n�n yapamad���n� yapaca��z.
Adeta dü�manlar�m�z� kahre-
dece�iz bu �ekilde. �nan�n
in�allah bu bile bir cihatt�r.
Kahraman Mehmetçi�imiz
adeta tarih yaz�yor. T�pk�,
Kosova meydan muharebe-
sindeki gibi, t�pk� Kutül
Amare’deki gibi, t�pk� Sa-
karya’da ki gibi, t�pk� Ça-
nakkale’deki gibi. Daha
önceki yaz�mda da belirttim.
Bu millet öyle herhangi bir
millet de�il. Daha 1071’de
Alparslan ile ba�layan kutsal
nöbet, Selçuklular, Osmanl�-
lar ve �imdi de Türkiye ile
�slam’�n hamisi ve halifesi
olma görevi verilmi� bu
�anl� millete. Bütün bu ya�a-
nanlar in�allah çok güzel
günlere gebedir. Allah (CC)
�slam’�n son kalesini in�al-
lah ayakta tutacakt�r. Sefere
ç�kan bu necip milleti Mu-
zaffer eyle yarabbi. 

Rifat SA�T

DÜ�ÜN 
GECES� 

A�LANIR MI?
rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov ve Tür-
kiye Ekonomi Bakanı

Nihat Zeybekçi, Sofya’da ger-
çekleştirdikleri toplantıda iki
ülke arasındaki ekonomik or-
taklığı ve ortaklığı genişletme
olanaklarını görüştüler. Bulga-
ristan Başbakanı ve Türkiye
Ekonomi Bakanı, ticaret ve
ekonomik işbirliği ve yatırımı
geliştirme potansiyelinin tü-
kenmediğini belirttiler. Görüş-
mede çeşitli ekonomik
sektörlerdeki ikili ilişkilerin
mükemmel olduğu kaydedile-
rek, Bulgaristan ile Türkiye
arasındaki verimli komşuluk
ilişkilerinin, ikili ticaretin artı-
rılmasına ve ticaret ve ekono-
mik ortaklığın

yoğunlaşmasına katkıda bu-
lunduğu belirtildi. Ocak-Eylül
2017 döneminde 58,8 milyon
Euro’ya ulaşan Türk yatırım-
ları buna bir örnektir. Geçen
yılın ilk dokuz ayında Türkiye
ile Bulgaristan arasındaki tica-
ret hacmi yüzde 17, 4 oranında
arttı. Toplantıda Bulgaris-

tan’daki Türk şirketlerinin ilgi-
sinin ulaştırma ve enerji altya-
pısının inşası ile ilgili projelere
odaklandığına dikkat çekildi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; gıda, kimya ve
tekstil endüstrileri de geniş bir
yatırım alanı sunmaktadır. Gö-
rüşme sırasında Türkiye’nin

güçlü bir geleneğe sahip ol-
duğu ve dünya üretiminde
payı olan otomotiv endüstri-
sinde faaliyet gösteren daha
fazla firmaların Bulgaristan
pazarına girmesi için potansi-
yel bulunduğu tespit edildi.
Her iki ülke ortak işletmeler
kurulmasına yönelik ortak ça-
lışmalara devam edecek.
Boyko Borisov ve Nihat Zey-
bekçi, enerji alanında ikili iş-
birliğini de görüştü. Türkiye
Ekonomi Bakanı, her iki ülke-
nin enerji politikalarının hem
iki taraf, hem de tüm Avrupa
için stratejik önem taşıdığını
vurguladı. Görüşmede ülke-
miz için enerji kaynaklarının
ve tedariklerinin çeşitlendiril-
mesinin önemi vurgulandı. Bu
bağlamda doğalgaz bağlantısı
kurulmasının önemli bir rolü
olduğu belirtildi

Sofya’da Bulgaristan-Türkiye
Ekonomik ortaklı�ı görü�üldü

Avrupa Birli�i (AB) Konseyi Ba�kan� Donald Tusk, AB Komisyonu 
Ba�kan� Jean-Claude Juncker ve AB Konseyi Dönem Ba�kan� olan Bulga-

ristan’�n Ba�bakan� Boyko Borisov, 26 Mart’ta Bulgaristan’�n Varna 
kentinde Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’la bir araya gelecek
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Kosova’da bir derneğin
organize ettiği
YPG/PKK propagan-

dası engellendi.
"Kürt Müziği Gecesi" adı al-
tında başkent Priştine'de YPG
propagandası yapmayı plan-
layan "Sabota Sosyal Mer-
kezi" Derneğinin sosyal
medya hesabından yapılan
duyurunun ardından savcılı-
ğın talimatıyla Kosova Emni-
yet Müdürlüğünün harekete
geçerek faaliyeti durdurduğu
bildirildi. www.dunyabul-
teni.net’e göre, etkinliği pro-
testo etmek üzere toplanan
bir grup Kosovalı gencin ise
gözaltına alındıktan bir süre
sonra serbest bırakıldığı öğre-

nildi. Dernek daha önce de
sosyal medya sayfası aracılı-
ğıyla Türk Silahlı Kuvvetleri
(TSK) tarafından Suriye'nin
kuzeyindeki Afrin’de yürütü-
len Zeytin Dalı Harekatı kar-
şıtı paylaşımlar yapmıştı.
Kosova Kamu Yönetimi Ba-
kanı Mahir Yağcılar, konuyla
ilgili yaptığı yazılı açıkla-
mada, provokasyonu kınaya-
rak Kosova’nın imajı ile
ülkenin Türkiye ile olan iliş-
kilerini zedeleyecek etkinlik-
lerden uzak durulmasını
beklediklerini ifade etti.
Sivil toplum örgütlerinin bu
tarz etkinliklere katılması ve
desteklemesinin sakıncalı ol-
duğunu belirten Yağcılar, ül-
kedeki sivil toplum
örgütlerinin bu konularda
daha hassas davranmalarını
beklediklerini kaydetti.

KOSOVA'DAN
YPG propagandasına geçit yok

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Yunus Emre
Enstitüsünün gele-
neksel hale getirdiği

“Kütüphane Sohbetleri”
programının bu haftaki
konu başlığı “Veysi Üs-
kübi”ydi. Şair Üskübi’nin
hayatı, eserleri ve sanat an-
layışı, Vizyon Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Fadil Ho-
ca’nın sunumuyla edebiyat-
severlerle sunuldu.
Kütüphane sohbetlerine
Üsküp Yunus Emre Ensti-
tüsü Müdürü Dr. Şemsettin
Şeker, Uluslararası Vizyon
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fadıl Hoca, akademis-
yenler, öğrenciler ve Gosti-

varlı vatandaşlar katıldı.
Kütüphane Sohbetleri prog-
ramının ardından konuşan
Üsküp Yunus Emre Ensti-
tüsü Müdürü Dr. Şemsettin
Şeker, “Türk kültür ve sana-
tının zengin birikimini, zen-
gin safhalarını göstermek
amacıyla tertip ett ettiğimiz
kütüphane sohbetlerinin
2018 yılı ilk programın az
önce icra ettik” dedi.Gosti-
var şehrinde Uluslararası
Vizyon Üniversitesi’nde
gerçekleştirdikleri prog-
ramla ilgili bunun bizim
için çok özel bir anlamı var
diyen Şeker, “Çünkü Vizyon
Üniversitesi Balkanlarda ve
Avrupa’da Türkçe eğitim
veren tek üniversite”
şeklinde konuştu. 

Makedonyal�lar; S�rplar� seviyor
Yunanl�lardan çekiniyor

Erdoğan, Tusk, Junker ve Borisov’la
Varna’da bir araya gelecek

Üsküp YEE, Kütüphane
Sohbetleri’ne Gostivar’da

devam etti
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BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği üyeleri, Kosova ve
Sırbistan arasında anlaşma sağlan-
masını iki ülkenin birliğe giriş

anahtarı olarak görüyor. Ancak elbette ki
iyi komşuluk ilişkileri AB üyeliği için ye-
terli değil. AB Batı Balkanlar Strateji
Planı’nda, Batı Balkan ülkelerinde huku-
kun üstünlüğü ve yolsuzlukla mücade-
leye büyük önem veriliyor. Batı Balkanlar
Strateji Planı’nda en çok değinilen nokta
ise, Kosova ve Sırbistan arasındaki diya-
log süreci oldu. www.balkantime.com’a
göre: söz konusu strateji planına göre, Ko-
sova ve Sırbistan 2019 yılına kadar arala-
rındaki sorunları çözmeli. Tüm bölge
ülkelerini etkileyen diyalog sürecinin üye-
lik öncesi nihayete ermesi gerektiğine de
vurgu yapıldı.

Kosova ve S�rbistan’a
2019’a kadar süre

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan ile Karadağ, 2025 yılı olmak
üzere Avrupa Birliği’ne olası üyelik
konusunda net bir tarihe sahip olur-

ken AB Genişleme Stratejisi ile Kosova’ya
net bir tarih bu kez de sunulmadı. Diğer
yandan AB Genişleme Stratejisi’nde diğer
komşularımızdan Arnavutluk ve Make-
donya için üyelik müzakerelerin başlama-
sıyla ilgili tavsiyelerin hazırlandığı
açıklanırken Bosna Hersek’in ise olası üye
ülke statüsünden söz edildi.

Kosova’n�n AB’ye 
üyelik tarihi belirsiz

PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosovalı gençler, Türk Silahlı
Kuvvetlerince (TSK) Afrin böl-
gesindeki teröristleri etkisiz

hale getirmek için başlatılan Zeytin
Dalı Harekatı'na desteklerini, operas-
yon bölgesinde fırlatılan bir obüs to-
puna "Prizren'den selamlar"
yazdırarak gösterdi. Prizrenli Güney
Kupa, Afrin'de görev yapan tanıdığı
bir başçavuştan, obüs topuna "Priz-
ren'den selamlar" notu ve 4 arkadaşı-
nın ismini yazmasını istedi. Türkiye
mezunu olan Kupa, sosyal medya-
dan, obüs topunun görselini "Kosova
Prizren'den Afrin'e selamlarımızı ilet-
tik. Allah sahibine ulaştırsın." mesa-
jıyla paylaştı. www.haberler.com’un
AA’ya dayanarak verdiği habere
göre: Kupa, “Afrin'deki operasyonun

başarılı bir şekilde sonuçlanması ve
oradaki asker kardeşlerimize destek-
lerimizi sunmak için böyle bir şey
yaptık. Yani sosyal medya paylaşı-
mımdaki mesajımda olduğu gibi
Prizren'den Afrin'e selamlarımızı ilet-
tik." dedi. Bunu, Afrin'de tanıdıkları
bir başçavuş aracılığıyla gerçekleştir-
diklerini ifade eden Kupa, "Biz Priz-
renli gençler de şu anda Afrin'de, bu
kutsal görevde bulunan ve oradaki
zor şartlara rağmen bölgedeki barışı
sağlamak adına gerçekleştirilen bu
operasyonun yanındayız." ifadelerini
kullandı. Daha önce Prizren'deki
Sinan Paşa Camisi'nde, Zeytin Dalı
Operasyonu'nun zafere ulaşması için
Fetih suresi okunup, dua edilmiş, Or-
kide Kadınlar Derneği üyeleri tara-
fından ise oradaki askerlere "zeytin
dalı nakışlı" atkı gönderilmişti.

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da üretilen hayvan ve bitki
kökenli ürünlerin Türkiye'ye ih-
racatıyla ilgili bir işbirliği anlaş-

ması imzalamak konusunda anlaşma
sağlandı Tarım Bakanı Ahmet Eşref Fa-
kibaba'nın daveti üzere Kosova Tarım
Ormancılık ve Kırsal Gelişme Bakanı
Nenad Rikalo, İzmir’de düzenlenen 13.
Çok Uluslu Tarım İş Forumu’na katıldı.
Bakan Rikalo, Türk mevkidaşı Ahmet
Eşref Fakibaba ile gerçekleştirdiği görüş-
mede iki ülke arasında ilişkilerin gelişti-
rilmesi imkanlarını ele aldı. İki bakan,
Kosova’da üretilen hayvan ve bitki kö-
kenli ürünlerin Türkiye'ye ihracatıyla il-
gili bir işbirliği anlaşması imzalamak

konusunda anlaştı. Türk mevkidaşına
Kosova’ya tarım alanında destekleri için
teşekkür eden Bakan Rikalo, bu anlaş-
manın gerçekleştirilmesiyle iki ülke ara-
sında tarım alanında yeni bir gelişme
dönemi başlatıldığına vurgu yaptı.
www.dunyabulteni.net’e göre; Fakıbaba,
bu anlaşma yanı sıra ülkesinin bu
alanda Kosova’ya desteğinin devam
edeceğini bildirdi. Bakan Nenad Rikalo
forumda İrlanda ve Katar tarım bakan-
larıyla da görüşüp ikili ilişkileri değer-
lendirdi. Bakan Rikalo’ya forumda eşlik
eden Daimi Sekreteri Kapllan Halimi ve
Ekonomik Analizler ve Tarım İstatistik-
leri Bölümü Müdürü Ekrem Gjokaj,
hazır bulunan ülkeler yetkilileri ile tarım
alanında ilişkileri ele aldılar.

Kosova ve Türkiye arasında tarım anla�ması

Obüsün üzerinde Prizrenli
gençlerin isimleri vardı
Kosoval� gençler, Türk Silahl� Kuvvetlerince (TSK) Afrin bölgesindeki teröristleri et-
kisiz hale getirmek için ba�lat�lan Zeytin Dal� Harekat�'na desteklerini, operasyon
bölgesinde f�rlat�lan bir obüs topuna "Prizren'den selamlar" yazd�rarak gösterdi
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Saraybosna'daki Markale 
katliamı kurbanları unutulmadı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'daki Markale pazar ye-
rine 5 Şubat 1994 tarihinde

Sırp askerler tarafından düzenlenen
hava topu saldırısında hayatını kay-
bedenler törenle anıldı. www.dun-
yabulteni.net’e göre: Sırp
Cumhuriyeti Ordusu (VRS) tarafın-
dan 5 Şubat 1994'te gerçekleştirilen,
68 kişinin öldüğü, 144 kişinin yara-
landığı katliamın 24. yıl dönü-
münde, şehir merkezinde bulunan
Markale pazar yerinde anma töreni
düzenlendi. Törene, Saraybosna
Kantonu Başbakanı Elmedin Kona-
kovic, Bosna Hersek Federasyonu
Gazi ve Engelli İşleri Bakanı Salko
Bukvarevic, Saraybosna Kantonu
Meclis Başkanı Ana Babic, kurban
yakınları ve vatandaşlar katıldı.
Anma töreninde hayatını kaybeden-
ler için anıta çelenk bırakıldı, dua
edilip saygı duruşunda bulunuldu.
Bukvarevic, savaşta Bosna Her-
sek'in ve halkının yok edilmek is-
tendiğini vurgulayarak, "Ülkemizi
yok etmek isteyenler amaçlarına
ulaşamadı ama binlerce vatandaşı-
mız, çocuklarımız öldürüldü." şek-
linde konuştu. Bu arada, Markale
pazar yeri katliamının 24. yıl dö-
nümü anma etkinlikleri kapsa-
mında Saraybosna'daki Ulusal

Tiyatro'da da tören düzenlendi.
Markale pazar yerinde 68 kişinin
hayatını kaybettiği ilk katliamın ya-
nında 28 Ağustos 1995 tarihinde

ikinci bir katliam daha yaşandı. Sırp
birliklerince gerçekleştirilen bu
ikinci katliamda da 43 kişi yaşamını
yitirdi, 75 kişi yaralandı. Bosna'daki

savaş sırasında, 44 ay boyunca ku-
şatma altında tutulan başkent Sa-
raybosna'da, bin 601'i çocuk 11 bin
541 kişi öldürüldü.

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kamuda Arnavutça ve Boşnakça bilenlere de yabancı
dil tazminatı ödenecek. "Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Belirleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte

Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de
yayımlandı. Yönetmeliğin 4'üncü maddesinde yapılan deği-
şikle, tazminat ödenen diller arasına Arnavutça ve Boşnakça
da eklendi. www.ntv.com.tr’nin Anadolu Ajansı’na dayandı-

rarak verdiği habere göre: kamu personelinin yabancı dil
tazminatı alabilmesi için Almanca, Arapça, Arnavutça, Boş-
nakça, Bulgarca, Çince, Danimarkaca, Ermenice, Farsça,
Fransızca, Gürcüce, Hollandaca, İngilizce, İspanyolca, İtal-
yanca, Japonca, Korece, Lehçe, Macarca, Portekizce, Ru-
mence, Rusça, Sırpça, Ukraynaca ve Yunanca dillerinde
yapılacak Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2'nci maddesinde
belirlenmiş olan düzeylerde başarılı olmaları gerekecek.

AYDIN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kuşadası Ticaret Odası bi-
nasında Yunanistan Kon-
solosluğu yetkili şirketi

VFS Global tarafından açılacak
olan vize ofisinde sona gelindi.
Kuşadası Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan,
VFS Global Türkiye Genel Mü-
dürü Sertan Arslantürk ile maka-
mında tekrar bir araya gelerek
yakında hizmet vermeye başla-
yacak ofis ile ilgili son görüşme-
leri yaptı. www.haberler.com’a
göre; Geçtiğimiz günlerde Yuna-
nistan İzmir Başkonsolosu
Argyro Papoulia'nın,VFS Global
Türkiye Genel Müdürü Sertan
Arslantürkile birlikte Kuşadası

Ticaret Odası'nı ziyaretinde gö-
rüşülen ve prensipte anlaşmaya
varılan KUTO'da vize ofisi, 01
Nisan 2018 tarihinden itibaren
hizmet vermeye başlıyor. "Potan-
siyeli yüksek olan ilçemizde bir
vize ofisi açılması gerekiyordu"
diyen Kuşadası Ticaret Odası Yö-
netim kurulu Başkanı Serdar Ak-
doğan; önerileriyle hayata geçen
ofisin, Kuşadası ve çevresinde
ikamet eden herkes için büyük
kolaylık olacağını söyledi ve
SGK'nında Oda hizmet bina-
sında yer almasının vize için baş-
vuranlara evraklar açısından da
kolaylık sağlayacağını sözlerine
ekledi. Akdoğan "artık vizenizi
Kuşadası'ndan alabilirsiniz"
dedi.

Ku�adas� Ticaret Odas�’nda Yunanistan Vize Ofisi

Bosna Hersek'in ba�kenti Saraybosna'daki Markale pazar yerine 
5 �ubat 1994'te yap�lan havan topu sald�r�s�n�n 68 kurban� törenle an�ld�

Bulgaristan Parlamentosu’nda
çifte vatanda�lık tartı�ması

Arnavutça ve Bo�nakça bilenler 
artık yabancı dil tazminatı alabilecek

SOFYA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan parlamentosunda, Türkiye'de ikamet
eden ve çifte vatandaşlığa sahip Bulgaristan göç-
menlerinin yakınlarına da vatandaşlık verilmesi

teklifi tartışmalara neden oldu. Bulgar parlamentosu-
nun bugünkü oturumunda Türkiye'de yaşayan ve çifte
vatandaşlığa sahip Bulgaristan göçmenlerinin yakınla-
rına da vatandaşlık verilmesi teklifi tartışmalara sebep
oldu. Üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki Türklerin
oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi
(HÖH) tarafından parlamentoya taşınan teklif oyla-
maya sunuldu. HÖH'ün teklifine aşırı tepki gösteren
diğer siyasi parti milletvekilleri "ret" oyu kullandı.
www.haberler.com sitesinden alınan bilgilere göre:
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH), Bulgar
Vatandaşlığı Yasası'nda değişiklik yapılarak, 1990 yılı
öncesinde ikili göç anlaşmaları ile Türkiye'ye yerleşen
Bulgaristan doğumlu Türklere tekrar Bulgar vatandaş-
lığı verilmesini istiyor.

Ahmet GÖKSAN

GÜRE��N 
B�LE��

“Bir vatanda� olarak eme�inin kar��l���n�
bekleyeni elinden tutacak bir makam var
oldukça o yerde düzensizli�in ömrü k�sa
olur, ölür gider yerine karde�li�e, sevgiye,
huzur ve güvene b�rak�r. Tek temennimiz
kâ��t üzerinde projeler çizmek de�il, fiili-
yat sahas�nda kendini göstermektir.” 1978

Dr. Faz�l KÜÇÜK

�çinde bulundu�umuz 2018 y�l� ayn� za-
manda Birinci Payla��m Sava��n�n son-
land�r�lmas�n�n da 100. y�l�d�r. O

dönemin ko�ullarl�na k�saca bakt���m�zda
günümüzde ya�ananlarla nerede ise bire
bir örtü�üyor. Her ne kadar tarihte ya�a-
nanlar en belirsiz dönem olarak kabul
edilse bile her gün yeniden yaz�l�yor. Bu
nedenle Alman dü�ünür Hegel’in söyledi�i
gibi “E�er tarihten bir �ey ö�renmediysek,
o da tarihten hiçbir ders ç�kartamad���m�z-
dand�r!”. E�er ders al�nsa idi tarih her gün
yeniden yaz�l�r m� idi… Amerika’n�n ba�-
kan� oldu�u günden bu yana sürekli olarak
ayak topu söylemi ile faul yapan Bay
Trump son yap�lan Davos toplant�lar� s�ra-
s�nda da devirmedik çam b�rakmad�. Ülke-
sini yeniden büyük güç yapma sevdas� ile
ç�kt��� yolculu�u Üçüncü Payla��m Sava-
��na do�ru evriltmektedir. Geçti�imiz
Eylül ay�nda BM Genel Kurulu’ndaki ko-
nu�mas�nda yapacaklar�na ili�kin olarak
ipinin uçlar�n� veriyordu. Bir saate varan
konu�mas�nda s�kl�kla “herkes kendi i�ine
baks�n” diyordu. Davos’ta yapt��� konu�-
mas�n� bu pencereden okudu�umuzda �a-
��rt�c� bir husus göremiyoruz. 

STRATEJ�K ÖNGÖRÜ

Di�er yandan NATO taraf�ndan yay�mla-
nan “Stratejik Öngörü De�erlendirmesi”
Raporunda Çin ve Rusya ba�ta olmak
üzere Do�u ülkelerindeki büyümenin Bat�
lehine güç dengesini sarst���na vurgu yap�-
l�yor. Buna ko�ut devletleraras� anla�maz-
l�k ve çat��ma risklerinin artmakta oldu�u
belirtiliyor. Rusya ile NATO aras�nda geri-
lim t�rman�rken Suriye – Irak – Yemen ve
Libya ba�ta olmak üzere pek çok bölgede
sava� ve çat��malar sürüyor. Amerika ile
Kuzey Kore aras�ndaki gerilimin Üçüncü
Payla��m Sava��’na do�ru evrildi�i yönün-
deki kayg�lar� da artt�rt�yor. Bu geli�mele-
rin ya�an�yor olmas�na kar��n Almanya’da
yeni hükümet kurulmas� çal��malar�n�n da
ivme kazand���n� görüyoruz. Eylül ay�n-
dan bu yana ya�anan belirsizli�in AB’nin
de gelece�ini de tehdit eder noktaya do�ru
yol ald��� ve da��lman�n gündeme ta��na-
ca�� ku�kusu ya�an�yor.  Almanya Sa-
vunma Bakanl��� taraf�ndan yay�nlanan
“Stratejik Perspektif 2040” ba�l�kl� rapor
bu ku�kuyu güçlendiriyor. An�lan raporda
gelecek birkaç 10 y�lda AB’nin da��larak
küresel rekabet gücünün kaybolmas� olas�-
l���na dikkat çekiliyor. Bu rapora göre
AB’nin gelece�inin parlak olmad���n� da
kaydetmek gerekiyor. Ada’n�n güneyinde
yap�lan Ba�kanl�k seçimini kim kazan�rsa
kazans�n müzakere sürecinde herhangi
olumlu bir de�i�ikli�in ya�anmayaca��
gerçe�ini y�llard�r ya��yoruz. Çünkü Pa-
pazlar�n Ba�� olan II. Hrisostomos geçti�i-
miz günlerde “Çözümsüzlük bizi
korkutmamal�” diye konu�uyordu. Rum si-
yasilere bu yönlü ayar verilmeye devam
edildi�i sürece bizler daha uzun süre çö-
zümü aray�p duraca��z. Konu�mas�n�n de-
vam�nda ise K�br�s Türklerini
çözümsüzlü�ü körüklemekle suçluyordu.
Kar��m�zdakiler bizleri bu yönlü suçlama-
larla esir almaya çal���rken bizler ne mi
yap�yoruz? Genç siyasetçiler ortak hükü-
met kurmak konusunda seçim öncesindeki
bilek güre�ini sürdürüyorlar. Zaman�n ak�p
gitti�i bir dönemde bilek güre�i yapmak
kadar anlams�z bir yakla��m olamaz diye
dü�ünüyoruz. Yine de genç siyasetçilerin
yeni hükümetin kurulmas� konusunda uz-
la�acaklar�na inanmak istiyoruz. Gerçek-
le�tirilecek uzla�� toplumun tüm
kesimlerinin de kucaklanaca�� umudunu
canl� tutacakt�r. Bulundu�umuz noktada
bilek güre�i yaparak sonuç al�namayaca��
gerçe�inin art�k görülmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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SEL�N ÇALIK MUHAS�LOV�Ç

Yunanistan hükümetinin, kuzey
komşusu Makedonya Cumhuriyeti
ile 27 yıllık isim anlaşmazlığında

taviz verdiğini düşünen yüz binden fazla
kişi, Tsipras hükümetini protesto için,
Yunan Parlamentosu'nun bulunduğu
Sintagma Meydanı'nda toplandı. Ülkenin
her bir köşesinden Atina'nın merkezine
akın eden göstericiler, Makedonya ismi-
nin bir ülkeye verilmesinden vazgeçil-
mesi ve Makedonya isminin tanınıp
tanınmamasının referanduma taşınması
çağrısında bulundu. Protestolar sırasında
dünyaca ünlü Yunan besteci Mikis Theo-
dorakis de "Makedonya'nın her zaman
Yunanistan'ın bir parçası olacağını" vur-
gulayan bir konuşma yaptı. Uzun yıllar
Yunan Komünist Partisi'nin üyesi olan
Theodorakis'in, Altın Şafak partisi gibi fa-
şist grupların da katıldığı bu protesto-
larda yer alması, aslında Makedonya
ismine karşıt görüşlerin ne kadar şiddetli
ve farklı eğilimdeki kesimleri bir araya
getirdiğini de gözler önüne seriyor.

İSİM TARTIŞMALARININ
ARKA PLANI

Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle 1990 yı-
lında Doğu Bloğu'nda başlayan çözülme,
Yugoslavya'ya da yansımış ve Yugoslav-
ya'nın bünyesindeki diğer özerk cumhu-
riyetler gibi Makedonya da 8 Eylül 1991
yılında düzenlediği referandumla, ba-
ğımsızlık kararı alarak, Yunanistan'ın ku-
zeyindeki topraklar ile aynı ismi taşıyan
'Makedonya Cumhuriyeti adını almıştı.
Atina ise Makedonya ismini, Makedon-
Yunan İmparatoru Büyük İskender'in
kurduğu bölgenin ismi olduğu gerekçe-
siyle kendi kültür ve medeniyet mirası
olarak görüyor. Bu ismi, Yunan kültürü-
nün bir parçası olarak gören Yunanlar,
Slav olan Makedonların bu ismi kullan-
masını istemedikleri gibi uluslararası ku-
ruluşlardan da bu isme izin dahi
vermemesini istiyorlar. Yunanistan, Ma-
kedonya isminin kullanılmasını, kuzey
bölgelerinde toprak bütünlüğüne bir teh-
dit olarak algılamaya devam ediyor. 1993
yılında Yunanistan'ın itirazları haklı bulu-
narak ülkenin adı "Eski Yugoslav Cum-
huriyeti Makedonya" olarak
belirlenmişti. Ancak, buna rağmen Yunan
halkı, Makedonya Cumhuriyetini hala ta-
nımamakta ısrarcı. Yunanistan'da iktidar-
ların bugüne kadar böylesine tavizsiz
tutumuna rağmen, geçtiğimiz günlerde
Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras,
merkez sol Yunan gazetesi Ethnos'a yap-
tığı özel bir açıklamada, "Makedonya is-
minin içerisinde bulunacağı birleşik bir
adın Makedonya Cumhuriyetini tanımla-
makta bir sorun oluşturmayacağını" belir-
tince, Yunanistan'da işler karıştı.
Tsipras'ın kullandığı bu ifade, muhalif
partilerin yanı sıra koalisyon ortağı Ba-
ğımsız Yunanlar Partisi'nin lideri Panos
Kammenos'un savunduğu görüşlere de
temelden aykırı. Zira Panos, Makedonya
isminin asla komşu bir ülkenin ismini ta-
nımlayamaması gerektiği tezini savunan-
lar arasında yer alıyor.
Makedonya ile Yunanistan arasındaki
isim tartışmasında, Rusya ve ABD'nin

Balkanlardaki hakimiyet yarışı da önemli
etkenlerden biri. Makedonya'da Mayıs
2017 seçimlerinden önce iktidarda Make-
don Milliyetçisi İç Makedon Devrimci
Örgütü - Makedonya'nın Ulusal Birliği
Demokratik Partisi (VMRO-DPMNE)
Hükümeti vardı. İktidarın değişmesiyle
daha uzlaşmacı Sosyalist Partisi (SDSM)
başa geçti. VMRO Partisi uzun seneler
Makedon milliyetçiliğini savunarak ül-
keyi AB ve NATO üyeliğinden uzaklaştı-
rırken, Rusya ile işbirliği içerisine

girmişti. Bu partinin zaman zaman
"SKOPJE 2014" gibi milliyetçi projeleri
desteklemesi de Atina ile sorunları derin-
leştirdi. 2017'deki olaylı seçimlerden
sonra Zoran Zaev'in Başbakan olmasıyla,
Makedonya'nın AB VE NATO üyeliğini
canlandırmak için bir fırsat oluştu. ABD,
geçen yıl mayıs ayında iktidara gelen
Başbakan Zoran Zaev'in isim sorununu
çözme sözü vermesini ve NATO üyeli-
ğini bir öncelik olarak görmesini avantaja
dönüştürerek, bölgede Rusya'ya karşı
elini güçlendirmeyi hedefliyor. Ayrıca,
ABD adına uzun yıllar Balkanlarda çeşitli
kritik görevlerde bulunmuş tecrübeli bir
diplomat olarak tanınan ABD Dışişleri
Bakanı Müsteşar Yardımcısı Brian Hoyt

Yee'nin de bu yıl Makedonya'ya Büyük-
elçi olarak atanacak olması, ABD'nin Bal-
kanlardaki etkinliğinin hız kazanacağına
dair mesaj olarak nitelendiriliyor.

RUSYA’NIN BALKAN AKIMI
PROJESİ

Öte yandan, Rusya'nın Balkan Akımı
projesi gibi enerji projeleri, Çin'in ise Bal-
kanları da kapsayan İpek Yolu Projesi
Amerika'yı tedirgin ederken, Moskova'yı

da Washington'un Balkan ülkeleri siyase-
tine olan etkisini artırma ve bölge ülkele-
rini NATO'ya çekme çabaları
endişelendiriyor.

BM ARABULUCULUĞU

Makedonya'nın önümüzdeki temmuz
ayında Brüksel'de gerçekleştirilecek zir-
vede NATO üyeliğine kabul edilmesi
için, iki ülke arasındaki isim sorunun çö-
zülmesi en önemli şart olarak görülüyor.
Makedonya, NATO üyelik şartlarını yıl-
lardır sağlamış olmasına rağmen, Yuna-
nistan'ın isim sorunu konusundaki
anlaşmazlıktan ötürü veto etmesiyle bir-
liğe üye olamıyor. Bu nedenle, Birleşmiş

Milletler de konunun çözümü için dev-
reye girerek Yunanistan'ı ve komşusu
Makedonya Cumhuriyeti'ni bu anlaş-
mazlığı çözmeye çağırıyor. Birleşmiş Mil-
letlerin arabulucu olarak atadığı Bill
Clinton'ın eski yardımcısı Matthew Ni-
metz, bu çözümsüzlüğün ortadan kaldı-
rılması için "Makedonya Cumhuriyeti",
"Kuzey Makedonya ya da "Yeni Make-
donya Cumhuriyeti" de dahil olmak
üzere birkaç alternatif ismi önerdi. Geçti-
ğimiz hafta çeşitli resmi temaslar gerçek-
leştirmek için Üsküp'e giden Nimetz'in,
her iki ülke liderlerinin de olumlu yakla-
şımlar sergilediklerini ve önümüzdeki
birkaç ay içerisinde isim sorununda nihai
uzlaşmaya varılacağını ifade etmesi,
BM'nin arabuculuğunun çözümü hızlan-
dırdığının bir göstergesi olarak kabul edi-
lebilir.

GÜÇLER DENGESİ

Makedonya isim tartışmaları, Yunanis-
tan'da milliyetçi fikirleri yeniden uyan-
dırmış durumda. Özellikle Tsipras
yönetiminin Amerika'nın da etkisi ile
ılımlı yaklaşımlarının, Yunanistan iç siya-
setini önemli ölçüde etkilediği görülüyor.
Tsipras bir yandan ülkesindeki maddi
krizin yaralarını sarmaya çalışırken öte
yandan Makedonya ile yapılacak her-
hangi bir çözüme şiddetle karşı çıkan
halk ve siyasi direnişle savaşıyor. Muha-
lefetteki Yeni Demokrasi Partisi, Üsküp'le
olan görüşmelerden dolayı Tsipras'ı sert
sözlerle eleştiriyor. Pulse araştırma mer-
kezinin yaptığı ankete göre, yüzde 60'ının
Makedonya ismine karşı çıktığı Yunanis-
tan'da on binlerce kişi, ocak ayı başla-
rında da protesto için sokaklara çıkmıştı.
Yunan Kilisesi Başpiskopos'un da protes-
tolara destek vereceğini açıklaması, Tsip-
ras'ın içerisinde bulunduğu kaotik
durumu gösteriyor. Syriza lideri Tsipras
sekiz yıl süren finansal krizden çıkışı kut-
laması gerekirken, şimdi yüksek riskli bir
strateji izliyor. Makedonya'nın bu yıl en
kısa sürede NATO saflarına katılmasını
ve isteyen Washington ve Yunanistan'ın
borçlarını azaltma konusunu ele alan bir
AB'nin baskısı altında kalan Tsipras, ülke-
sindeki güç dengesini de sağlamak zo-
runda.İsim çıkmazında yıllardır çözüm
bekleyen Makedonya ise bölgesel ve tran-
satlantik ilişkilerinde önünü tıkayan Yu-
nanistan'ın inadını, Rusya'ya karşı
Balkanlardaki hâkimiyetini korumaya ça-
lışan Amerikan hükümeti ile çözmeyi
umut ediyor. Zira, ABD, NATO'nun Bal-
kanlar'daki varlığını daha da güçlendir-
mek için Yunanistan-Makedonya
anlaşmazlığını çözecek en büyük güç ola-
rak görünüyor.

Yurdagül ATUN

RUMLAR’DAN 
B�R DERS 

DAHA

�ki bas�n aç�klamas� geldi AKEL’den. K�br�sl�lar bilir
ama bilmeyenler için aç�klayay�m; AKEL, Rum si-
yasi parti. Bu parti, birçok Rum kurulu�u gibi s�k s�k

Türkçe haberler gönderiyor. Tüm bas�n kurulu�lar�n�n e
mail adresi olsa gerek ki, hepimiz al�yoruz haberleri.
Yay�nlan�r, yay�nlanmaz, o bas�n kurulu�unun bilece�i
bir �ey ama burada, AKEL’in nezdinde Rumlara im-
renmemek mümkün de�il. E maille ilgili iki �ey söyle-
yece�im. Birincisi can yakan bir özele�tiri; Biz, -bizim
partilerimiz- Rum haber sitelerine Türkçe bas�n aç�kla-
mas� gönderiyor muyuz? Göndermiyorsak neden gön-
dermiyoruz? Hadi ak�l etmedik diyelim; Onlardan
neden ö�renmiyoruz? K�br�sl� Türklerin 1955-1974
aras�nda ya�ad�klar�n�, gettolara hapsedilmelerini, eko-
nomik bask�lara maruz b�rak�lmalar�n�, toplu katliam-
lara u�ramalar�n�, diri diri topra�a gömülmelerini,
yak�lan y�k�lan köylerimizi, Anavatan gelsin, bizi bu
ac�lardan kurtars�n diye bekle�ti�imizi, 1974’te Türki-
ye’nin, mecburiyetten adaya geldi�ini anlatamad���m�z
için Avrupa, ABD ve di�erleri üzerimize çullan�rken,
hala daha ö�renemedik lobicili�i. “Adamlar�n genle-
rinde var” diyeceksiniz, do�rudur ama ö�renilen �eyler
de var hayatta. Yaz�k ki biz görsek de ö�renemiyoruz.
Millet olarak haf�zam�z�n vahim durumda olu�u da,
Rumlara inanmaya adanm��lara inan�lmaz bir koz veri-
yor.

TAHR�KLERE VARAN YAYINLAR

BM temsilcisi geliyor, AB Komiseri geliyor, müstem-
leke müfetti�leri geliyor... Gelenin gidenin hesab� yok
ama nedense ipe sapa gelmez haberler, ‘kom�unun k�z�
demi� ki’ türünden tevatürlerle bunlar maniple ediliyor.
Tahriklere varan yay�nlarla da Rumlar� hakl� addedip
gidiyor. Biz ise sanal bir sava��n kur�un askerleri olarak
içimizi rahatlatma ad�na kendi aram�zda kalem oynat�-
yoruz, nutuk at�yoruz, politika yap�yoruz. Ki, birileri
kalk�p Rum tezine çanak tutarsa, bir ba�kas� anavatan�-
m�za hakaret etti�i halde güllerle, bar�� güvercinleriyle
kar��lan�rsa, dünyan�n Rumlara destek vermesinde ya-
d�rganacak bir �ey yok. Yad�rganmas� gereken, bizim
sergiledi�imiz aymazl�k.
�kincisi bas�n aç�klamas�n�n içeri�iyle ilgili. �çerikte
Türkiye'nin NAVTEX yay�nlamas� ele�tiriliyor ve
"Türkiye ile K�br�s aras�ndaki münhas�r ekonomik böl-
genin belirlenmesi gerekti�i, bunun da adadaki mevcut
durum nedeniyle sadece K�br�s sorununun çözümün-
den sonra ve BM’nin deniz hukuku anla�mas�n�n mad-
deleri temelinde çözülebilece�i" savunuluyor. 
Aptal yerine koymaya devam yani. �imdi sormak
laz�m; adadaki mevcut durum çözülmeden sen niye ka-
fana göre imza at�yorsun? Fellik fellik gezip, ç�kmam��
do�algaz� pazarlamaya, sorunlu bir bölgeye insanlar�
çekmeye çal���yorsun? Sen yaparken iyi de, Türkiye
yap�nca m� kötü? Haritay� önüne bir koy, sahil �eridini
hesap et. KKTC Türkiye aras�ndaki bölge de benim,
Güney de benim diyemezsin kafana göre. Ha dersen ki
biz gazla ilgili ad�mlar� çözümden sonra atal�m, o olur.
Yoksa sana mübah, Türkiye'ye günah! Ne ala memle-
ket ama…
“ K�br�sl� Türklere 60 Cumhuriyetinde fazla hak ve-
rildi”
Alithia gazetesinde, Panayotis Çangaris imzas�yla ya-
y�nlanan “neden korkuyorlar ve garanti istiyorlar” ba�-
l�kl� yaz�, Rumlar�n, K�br�sl� Türklere bak���n�, az�nl�k
olarak gördüklerini aç�k ve net olarak anlat�yor. 1960
Anayasas�’n�n K�br�s Türklere normal demokratik ko-
�ullarda sahip olamayacaklar� imtiyaz ve yetkiler verdi-
�ini savunan Çangaris,  “Mustafa Ak�nc� ve K�br�sl�
Türklerin, istisna olarak verilen hiçbir imtiyaz ve yetki-
nin sonsuza dek süremeyece�ini anlamalar� gerekecek-
tir” diyor.
Sonuna kadar okuman�z� rica edece�im yaz�da özetle
�u ifadeler yer al�yor: “Geçmi�te ne oldu? Ayr�nt�lara
girmeyece�iz ve öz-esas (Kas�m 1963) üzerinde dura-
ca��z: Devleti aksak çal��an bir devlet yapan anayasa-
n�n K�br�s Cumhuriyeti anayasas�n�n yeniden
düzenlenmesi çabas�yd� (tarihte ‘Makarios’un 13 Mad-
desi’ olarak biliniyor.) Öz; bir toplumun -Helen- anaya-
san�n yeniden düzenlenmesi gerekti�ini dü�ünmesi,
di�er toplumun ise -Türk- önerilen düzenlemeyle 1960
Anayasas�’n�n verdi�i imtiyazlar�n� ve yetkilerini kay-
bedece�ini ve K�br�s Cumhuriyeti’nin kendisini az�nl�k
olarak kar��layacak bir devlete dönü�ece�ini dü�ünme-
sinden dolay� yeniden düzenleme gerekmedi�ini onay-
lamas�d�r. (�ayet Türk toplumu bunu, çat��malar�n
provokasyona ba�lamas� için bahane olarak yorumlu-
yorduysa da çok az önemi var). �ki noktan�n önemi var:
1.1960 Anayasas�’n�n Türkleri az�nl�k olarak de�il,
K�br�s’�n Helenleri ile e�it toplum olarak kar��lamas� ve
anayasam�z�n Türk toplumuna hem o zamanki hem bu-
günkü demokratik mant���n gerektirdiklerinin ötesinde
çok güçlü anayasal yetkiler vermesidir.
2.Türk garantileri vas�tas�yla K�br�s’�n Türk toplumu-
nun, K�br�s’�n Helen toplumunun hiçbir zaman demo-
kratik mant��� uygulamaya kalk��mayaca��na (kalk��sa
bile önlem için emniyet sübab� oldu�una) dair korun-
mu� ve güvende hissetmesidir. ‘Kader’ er ya da geç ge-
lecekti ve bunu biliyorlard�.

*�lk hüküm, K�br�s Türklerinin gerçekten, 1960 Anaya-
sas�’n�n kendilerine normal demokratik ko�ullarda
sahip olamayacaklar� imtiyaz ve yetkiler verdi�ini bil-
dikleridir.
*�kinci hüküm ise sana fazla gelen ayr�cal�k ve yetkiler
elde etti�ini bildi�in ve ayn� zamanda bunlar� sürdür-
meyi istedi�in zaman, bu imtiyaz ve yetkilerin gele-
cekte hiçbir zaman kaybolmayaca��na dair bir ‘koruma
kalkan�’ talep etmen mant�kl�d�r.
*Üçüncü hüküm, ‘Gelecekte neden kaybetsinler’ soru-
sunun yan�t�d�r. Yan�t ise; demokratik bir yönetim �ek-
linin normal geli�mesinin bir grup insana �rkç� imtiyaz
ve yetkilerin verilmesi de�il, �rk, din ve etnik kökenin-
den ba��ms�z olarak tüm insanlar�n e�it imtiyaz ve yet-
kilerden yararlanmas� oldu�udur. Yukar�daki üç hükmü
hem K�br�s Türkleri hem de Ankara biliyordu. Ve bun-
lar� bilmelerinden dolay� ‘demokratik mant�ktan’ ba-
��ms�z olarak Türk garantilerinin sonsuza dek imtiyaz
ve yetkiler sa�layaca��n� dü�ünüyorlar.
Söz konusu olan tam olarak budur. Mustafa Ak�nc� ve
K�br�sl� Türklerin, istisna olarak verilen hiçbir imtiyaz
ve yetkinin sonsuza dek süremeyece�ini anlamalar� ge-
rekecektir.”
Rumlar�n, dörde bir oranlamas�n�n, dört özgürlü�ün ra-
hatl���yla adaya yay�lacak olmas�n�n sak�ncalar�n�, K�b-
r�sl� Türkleri ayr�cal�kl� az�nl�k olarak gördüklerini dile
getirenleri “bar�� dü�man�” olarak nitelendirenlere yu-
kar�daki yaz�y� iki kez okumalar�n� tavsiye ediyorum.
Bilsinler ki bu adada kan, gözya�� istemedi�imiz içindir
tüm çabam�z. Dili, dini, kültürü, a�lad�klar�-güldükleri
günleri/bayramlar� ayr� iki toplumu zoraki bir araya ge-
tirmek için u�ra��yor, adadaki huzuru k�skanan sava�
simsarlar�.

‘ ’
Yunanistan hükümetinin, kuzey kom�usu Makedonya

Cumhuriyeti ile 27 yıllık isim anla�mazlı�ında taviz verdi�ini dü�ü-
nen yüz binden fazla ki�i, Tsipras hükümetini protesto için, Yunan

Parlamentosu'nun bulundu�u Sintagma Meydanı'nda toplandı

www.haberler.com 
sitesinden alınmıştır…

Makedonya ile Yunanistan
arasında 'Miras' kavgası
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Yüzy�llard�r haçl�lar ve
Müslümanlar aras�ndaki rekâ-
betin sebebi bu topraklar�n

sembolikle�mi� kutsall���ndand�r.
Bilindi�i gibi Israil devleti, Cihan
Devlet’i Osmanl�n�n y�k�l���ndan sonra
1948 senesi’nin May�s ay�nda kurul-
mu�dur. Hatt�zât�nda, yukar�da bâhset-
ti�imiz tesbih tanelerinden biriside
Israil devletinin kurulmas�d�r.
Görüldü�ü gibi Müslümanlar
Kuran’dan ald�klar� hayat ve siyasi fel-
sefelerini kaybedince Bat� ile Do�u
aras�ndaki güç dengesi yava� yava�
de�ismeye ve Müslümanlar güçlerini
kaybetmeye ba�lad�lar. Bunun en bâriz
ve onemli misallerin’den bir tanesi
olan Osmanli Devleti’nin y�k���� Bat��l
devletlere rahat bir nefes ald�rm�� ve
Theodor Herzl’in onderli�inde siyo-
nistlere israil devletinin kap�lar�n�
açm��d�r. Ortodoks yahudilerinin kar��
ç�kmalar�na ve direnmelerine ra�men
siyonistler �srail devletini 1948 yilinda
Ingilizlerin yard�m� ile kurmay� ba�ar-
m�� ve �ngilizler ve Amerikalilarin des-
te�i ile gün geçdikçe Osmanl� tebâs�
olan Filistin halk� yani Müslümanlar
üzerinde bask�lar�n� artt�rm��lard�r. �lk
kuruldu�u seneden yani 1948’den
buyana Israil uyguladi�� hak ihlalleri
ve i�ledi�i insanl�k suçlar�ndan dolay�
s�n�rlar�n� yaklas�k uç kat� geni�letmi�
olup neredeyse korumas�z ve mazlum
durumdaki Müslüman Filistin halk�na
hayat� cehenneme çevirmi�dir. Tabiki
tüm bunlar� Bat�l� devletlerin en çok’da
Ingiltere ve ABD’nin deste�i ile ba�a-
rabilmi�dir, yani Israil tek ba��na bir
hiç’dir asl�nda. Daha evvel belirtti�im
üzere Müslümanlar olarak’dan yaka-
land���m�z hastal�klar�n en ba��nda
suçu kolayca ba�kalar�n�n üzerine
atmak gelmektedir’ki bizlerde sorum-
luluk kalmas�n. Televizyonlar’da izle-
di�im kadar�yla bir çok akadamisyen,
gazeteci ve siyasetçi bu hastal���n
gerektirdi�i �ekilde kendimizden ba�ka
herkezi yani ABD’yi, Ingiltereyi,
Almanya’y� Israili ve hatta din’de kar-
de� oldu�umuz Iran devletini dahi suç-
layarak ne kadar aciz durumda oldu�u-
muzu adeta hayk�r�yorlar. Bizler nere-
de hata yapt�k diyerek’den niçin sual
etmiyoruz? Bizler ne zamandan beri
kefereyi yani as�l dusmani b�rak�p bir-
birimizle sava��r olduk? Ne zamand�r
keferenin dostu birbirimizin dü�man�
olduk? Bunlar gokdeki y�ld�zlar kadar
gerçek’dir. Misal olarak’dan y�llard�r
Iran ile sen �ii’sin biz sunniyiz diyerek-
denk Rusya ile Amerika aras�ndaki
so�uk sava� y�llar�n� aratmayacak
�ekilde çok k�ymetli enerjimizi birbiri-
miz üzerinde bo�u bo�una harcad�k ve
bunu yaparken’de mezhebimiz ile
övundük. Muhammed peygamberin

yüzüne o deh�etli k�yâm gününde
nas�l bakacak ve Allaha nas�l
hesap verece�iz diyerek’den hiç
dü�ünmedik. Mezhepler kurduk,
halbuki Yüce Allahin “Allah
katinda tek din Islamd�r” dedi�ini
unuttuk ve ha�a, hay�r Allahim
bize sadece Islam yetmiyor, bize
çe�itli tarikatler ve mezhepler

laz�md�r diyerek adeta Allaha sava�
açd�k. Sonuç? Sonuç ortada, bizler
yenildik! Bizler kendi do�ru bildi�imiz
yanl��lar�m�za ma�lup olduk! Suphesiz
Allah’�n sünneti hiç de�i�mez, Nisa
79’da Allah �öyle bildiriyor bizlere
“Size gelen her iyilik Allah’tandir.
Ba�iniza gelen her kötülükte kendiniz-
dendir.” O halde ba�imiza kendi elleri-
mizle yaptiklarimiz’dan ba�kasi gelmi-
yor! Bizler Kuran’daki felsefeyi terk
ettik ve kendi kendimizi kefere kar�i-
sinda güçsüz duruma dü�ürdük. Bizler
Bat�ya yani ABD’ye ve onlar�n kurdu-
�u tezgah�n bir parças� olan NATO ve
BM’e haddinden fazla güven duyduk,
oysa güvene lây�k olan�n Allah oldu�u-
nu san�rim unuttuk veya unutturulduk.
Halbuki Allah Bakara Suresi 120.
Ayetinde soyle ogut veriyor bizlere
“Sen onlar�n dinlerine uymad�kça,
yahudi ve hristiyanlar senden kesinlikle
ho�nut olacak de�illerdir. De ki:
"�üphesiz do�ru yol, Allah'�n (göster-
di�i) yoldur." E�er sana gelen bunca
ilimden sonra onlar�n heva (arzu ve
tutku)lar�na uyacak olursan, senin için
Allah'tan ne bir dost vard�r, ne de bir
yard�mc�.”  Bizim niçin kendi öz
NATO’muz yok? Pekialâ olabilir ve
misal olarak’dan ismide ODGO yani
Ortado�u Güvenlik Organizasyonu
olabilir. K�sacas� Müslümanin gerçek-
de dostu ancak müslümanlar olmal�d�r
çünkü Bat�l� devletler ka��t üzerinde
dost görünsede gerçekde herhalukarda
e�er ç�karlar�na uygun dü�üyorsa bizi
arkam�zdan vurmaya hiç çekinmeye-
ceklerdir ve son ya�anan hâdiseler’de
bunu aynen teyit eder nitelikdedir.
Bizler, yani Müslümanlar akl�m�z�
ba��m�za al�p birbirimizle didi�meyi
b�rak�p ittifak etmeli, birlik olmal�, kar-
de� olmal� ve keferenin yapt��� gibi
onlar hakk�nda bizlerde planlar yapma-
l�y�z, yapmal�yiz ki cesaretleri k�r�ls�n
ve ak�llar� ba�larina gelsin. Hep onlar
bizler için plan program yapacak de�il-
ler, bizimde istihbaratimiz var ve bizde
onlarin gelece�i hakk�nda kararlar alip
onlara dünyayi dar edebiliriz.
Kabu�umuzu k�ral�m, Kuran’dan aldi-
�imiz feyz ve felsefe ile dünyaya bizde
var�z diyelim artik!  

Üzülme Kudüs, kederlenme!, her
karanl�k gecenin bir ayd�nl�k sabah�
mutlaka vardir ve Allah herdaim maz-
lumun yan�ndad�r! Dualar�m�z seninle-
dir ve dünyan�n her neresinde olursa
olsun yakar��lar�m�z her daim mazlum-
lar içindir. Bizler ökçeleri üzerinde geri
dönenler olmad���m�z müddetçe, Allah
bizimle beraber olacakt�r ve unutmaya-
l�m Allah her daim sabr edenler ve
zâlim kar��s�nda tek yürek olup Allah
yolunda mücadele edenlerle beraberdir.

Yusuf BA�ARAN

KUDÜS
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Makedonya’dan Bursa’ya
DOSTLUK KÖPRÜSÜ

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş,
Makedonya El Hilal

Derneği Genel Başkanı ve Eski
Milletvekili Behicuddin Şahabi
ile Bursa’da bir araya geldi.
Başkan Aktaş, Bursa’da
Balkanların, Balkanlarda da
Bursa’nın önemine vurgu yapa-
rak ülkeler arası dostluğun
değerli olduğunu söyledi.
Bursa Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur Aktaş,
Makedonya El Hilal Derneği
Genel Başkanı ve Eski
Milletvekili Behicuddin Şahabi
ile Bursa’da Büyükşehir
Belediyesi Hizmet Binası’nda
bir araya geldi. Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur Aktaş,
Balkan göçmenlerinin yoğun-
lukla yaşadığı şehirlerden biri
olan Bursa’da Balkanların,
Balkanlarda da Bursa’nın
önemli olduğunu ifade etti.
Balkan ülkelerinin, Türkiye ile
Avrupa ülkeleri arasında adeta
bir sigorta görevi üstlendiğini
de ifade eden Başkan Aktaş,

dost ülkeler arasında sıkı bağlar
kurulmasının geleceğe de güç
katacağına işaret etti.
Makedonya El Hilal Derneği
Genel Başkanı ve Eski
Milletvekili Behicuddin

Şahabi’ye Bursa ziyaretinde El
Hilal Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi İrfan Isaku ile Profesör
Talat Sadiku ile İlahiyatçı Ali
Sadiku da eşlik etti. Bursa’nın
Balkanlar’daki önemine vurgu

yapan Şahabi, Başkan Aktaş’ı
Bursa’ya değer katan çalışmala-
rından dolayı tebrik etti.
Ziyaretin sonunda Başkan
Aktaş, konuklarına Bursa’ya
özgü hediyeler verdi.

SEVDAMIZ MENDERES
H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Menderes Belediye
Başkanı Bülent Soylu,
14 Şubat Sevgililer

Günü kapsamında yaptığı açık-
lamada Menderes’e sevdalı
olduklarını ve bu sevgi ile
Menderes’e hizmet ettiklerini
açıkladı. 

İLKLERİ 
GERÇEKLEŞTİRMEYE

DEVAM

Göreve geldiği andan itibaren
ilçede ilkleri hayata geçirdikle-
rini kaydeden Menderes
Belediye Başkanı Bülent Soylu,
“ Menderes’te başlattığımız hiz-
met kervanına ilk günkü heye-
canla devam ediyoruz. Bu hiz-
metleri yaparken ilçemizde bir-

çok ilki de hayata geçirdik,
geçirmeyi de sürdürüyoruz.
Herkesin belediyesi olarak
Menderes’i parmakla gösterilen
bir duruma getirdik. 7’den 70’e
herkes için çalışmalarımıza
devam ediyoruz” dedi.

AŞK İLE SEVDA İLE

Sözde değil özde hizmetlerle
Menderes’e hizmet ettiklerini
kaydeden Başkan Soylu, “ 90
bini bulan nüfusumuzla
Menderes’te büyük bir aileyiz.
Bu ailenin bir ferdi olarak aile-
mize en iyiyi sunmak için gece-
mize, gündüzümüze katıyoruz.
Bu a ile için aşk ile sevda ile
çalışıyoruz. Çünkü bizim sev-
damız da sevgimiz de
Menderes. Menderes için dur-
madan, yorulmadan çalışmaya
devam edeceğiz” diye konuştu.

Ba�c�larl� kad�nlar Mehmetçik için k��l�k giyecek ördü 

İskeçe'nin tek Türk belediye 
başkanından Osmangazi’ye ziyaret
Osmangazi Belediye Ba�kan� Mustafa Dündar, Yunanistan’�n �skeçe

�ehrinin Mustafçova Belediye Ba�kan� Cemil Kabza’y� a��rlad�
BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa
Dündar, Yunanistan'ın

İskeçe şehrinin Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza'yı ağırladı. Mustafçova
Belediye Başkanı Cemil
Kabza'yı ağırlamaktan duydu-
ğu memnuniyeti dile getiren
Başkan Mustafa Dündar,
Kabza'nın Yunanistan'da yaşa-
yan Türk vatandaşları en
güzel şekilde temsil ettiğini
söyledi. Dündar,
"Soydaşlarımıza en güzel hiz-
metleri ortaya koymak için
çalışıyor. Bizler de bir soydaş
ve kardeş olarak onların
yanındayız. Balkanlar'da kül-
türel diyalogun sürmesi ve
ülkeler arası ilişkilerde olumlu
katkıların sağlanması nokta-
sında biz yerel yöneticilerin
çok önemli fonksiyonları var.
Sadece soydaş belediyeler ile
değil Balkanlar'daki bütün
belediyelerle diyalog içerisin-
deyiz. Bizlerin bu yaklaşımı
ülkeler arasındaki ilişkilere
ciddi katkılar
sağlıyor. Osmangazi
Belediyesi olarak ecdat yadi-
gârı topraklardaki belediyeler-
le karşılıklı görüşmelere önem

veriyoruz. Bulgaristan,
Yunanistan, Bosna Hersek,
Makedonya ve Kosova'daki
belediyelere ziyaretler gerçek-
leştiriyoruz" dedi.
www.haberler.com’a göre;
Cemil Kabza da yaptığı
konuşmada, "Hem iki ülke,
hem de mahalli idareler adına
bu ziyaretler büyük önem
taşıyor. Osmangazi Belediye

Başkanı Mustafa Dündar,
bir Batı Trakya göçmeni ola-
rak bizim hemşerimizdir.
Burada kendimizi evimizde
gibi hissediyoruz. Osmangazi
gibi hem coğrafi hem de
nüfus olarak çok büyük bir
bölgede belediye başkanlığı
yapıyor. Çok büyük ve önemli
işlere imza atıyor. Biz de ken-
disinin tecrübelerinden istifa-

de etmek istiyoruz. Bilgi ve
teknik konularda kendisinden
bilgiler alıyoruz. Bizi en güzel
şekilde ağırladığı için kendile-
rine teşekkürlerimi sunuyo-
rum" diye konuştu. Başkan
Dündar, Osmangazi
Belediyesi'nin hayata geçirdiği
projelerin maketlerinin sergi-
lendiği alanı gezdirerek, çalış-
malar hakkında bilgiler verdi. 

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye genelinde baş-
latılan Mehmetçik’e
destek kampanyasına

Bağcılarlı kadınlar da sessiz
kalmadı. “Gönüllü ol, öncü
ol” sloganıyla yola çıkan
Bağcılar Belediyesi Gönül
Bağı üyesi 150 kadın, Zeytin
Dalı Harekatı'nda görev
yapan Mehmetçikler için her
ilmeğinde özlem ve anne
şefkati olan bere, atkı, eldi-
ven ve boyunluktan oluşan
177 parça ördü. Kadınlar,
bugün örgülerini askerlere
göndermek için Güneşli PTT
Şubesi önünde toplandı.
Duygu dolu oldukları görü-
len kadınlardan Hatice
Nazır, “Bağcılar Belediyesi
Gönül Bağı üyeleri olarak el
birliğiyle askerlerimizin
yanında olduğumuzu göster-

mek için karınca kararınca
bir şeyler yapmaya çalıştık.
Dualarımız
Mehmetçiğimizle. Onların
ayağına taş değmesin.
İnşallah sağ salim ailelerine
kavuşurlar. Bağcılar’dan
hepsine selam söylüyoruz”
dedi. Bağcılar Belediye
Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Bağcılarlı kadınlarımız,
annelerimiz kendilerine
yakışanı yaparak
Mehmetçiğimizin yanında
olduğunu gösterdi. Bu
duyarlı davranışlarından
dolayı Gönül Bağı üyelerini
tebrik ediyorum. Rabbim
Türk Silahlı Kuvvetlerimizi
korusun” dedi. Kışlık giye-
cek malzemesi dolu koliler,
Hatay Valiliği’ne ulaştırması
amacıyla PTT Kargo’ya tes-
lim edildi. El örgüsü ürünler
Valilik eliyle Mehmetçik’e
verilecek. Bu bir advertorial çalışmadır…
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Esra BALKAN

BALKANLARIN 
ROMEO 

VE JUL�ET�

De�erli okuyucular�m�z bu hafta
sizlerle Balkanlar�n Romeo ve
Juilet’i olarak an�lan Gazi Mus-

tafa Kemal Atatürk ve Eleni Karin-
te'nin günümüze yans�yan destans� a�k
hikâyesinden bahsetmek istiyorum.
Dilden dile günümüze kadar gelen
büyük a�k hikâyesi bizlere kimi zaman
efsane mi? gerçek mi? diye sorgulat�-
yor? 19. yüzy�lda ya�anan a�k hikaye-
sinin ba� rollerinde Mustafa Kemal
Atatürk ve Manast�r' l� güzel Eleni Ka-
rinte yer al�yor. Birbirlerine a��k olma-
lar�na kar��l�k kavu�amayan çiftin
hikayesi asr - � saadet dönemindeki a�k
-�, sevgiyi ve muhabbeti yans�t�yor
sanki. Atatürk' ün Müslüman, Eleni’nin
H�ristiyan olmas�, dini ve sosyal k�s�tla-
malar dolay�s�yla erken bitmesine mah-
kűm olan büyük a�k, Balkanlar�n
Romeo ve Juliet hikayesi olarak bir
yüzy�l sonra hala konu�ulur durumda
ve kan�t niteli�indeki belgeleri görmek
isteyen turistler kilometrelerce uzaktan
ziyaret etmektedir.

SIR DOLU MEKTUP

Manast�r Enstitüsü, bir zamanlar Ata-
türk' ün e�itim ald��� bina �u an mü-
zeye dönü�türülmü� durumda, de�erli
okuyucular�m�z. Büyük Türk reformcu
Atatürk' onuruna yap�lan an� odas�n�n
tam ortas�nda Manast�rl� Elene Karinte'
nin mektuplar� yer almaktad�r. Müzede
Atatürk' ün foto�raflar�, sava� çizim-
leri, kütüphane, büst ve balmumu figü-
ründen olu�an oda Mustafa Kemal
Atatürk' ün hayat�n�n tüm s�rlar�n� top-
lam�� görünüyor.
Kader ve hayat yolunda bulu�amayan
çiftin hikayesi beni de oldukça etkiledi,
a�k dolu ifadeler �u �ekilde devam edi-
yor;
”Çok seneler geçti, ben halen her gün
senden haber bekliyorum. Herhangi bir
zamanda mektubumu al�rsan, beni ha-
t�rla. Ka��ttaki gözya�lar�m� görebile-
ceksin. Y�llar ve olaylar geçiyor,
seninle ilgili çok �eyler konu�uluyor.
Mektubumu okurken, ba�ka kad�n� se-
viyorsan, mektubumu y�rt." ...
Manast�rl� Eleni Mustafa Kemal Ata-
türk' e olan sevgisinin ömür boyu süre-
ce�ini a�a��daki kelimelerle aç�klam��; 
"Benim seni sevdi�im kadar, o kad�n� o
kadar çok seviyorsan, kendisine hiçbir
�ey söyleme, senin kadar mutlu olma-
s�n� diliyorum. Fakat, balkondaki k�z�
hat�rl�yorsan ve ba�kas�n� sevmiyorsan,
seni bekledi�imi ve ömrüm boyunca
bekleyece�imi bilmeni istiyorum”.. 
Büyük a�k� anlatan mektubu tek ne-
feste okuyan turistler, Manast�r’da
�irok Sokak’ta bulunan Karin’in evi
önünde foto�raf çektiriyorlar, evin bal-
konu ise hüzünlü a�k hikayesini an�m-
sat�yor ve ziyaretçilerini zaman
yolculu�una ç�kar�p büyülüyor adeta.
Çok k�ymetli okuyucular�m�z yolunuz
dü�erse ya da kültürel gezi olarak ne-
reye gitmeliyim diye dü�ünüyorsan�z
Manast�r sizler içinde do�ru adres ola-
cakt�r. Tüm dünyada ve Balkan ülkele-
rinde ve Türkiye' de ya�ayan
hem�erilerime en derin sayg�lar�m�, se-
lamlar�m� sunuyorum.

Prof.Dr. Ata ATUN

ANASTAS�AD�S’TEN
Y�NE 

AYNI TERANE… EDEBİYAT İKİ YAKAYI 
BİRLEŞTİRECEK
FULYA OMAÇ - RODOS

Rodos, İstanbul ve İzmir’de 2015
yılında gerçekleştirilen ‘Türkiye
ve Yunanistan Edebiyat Yolları

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebi-
yatı Sempozyum ve Buluşmaları’
Türk ve Yunan çocuk yazarlarını bir
araya getirmişti. 21-22 Mart 2018 ta-
rihlerinde İstanbul’da Bahçeşehir Üni-
versitesi’nce düzenlenecek ‘2018
UNESCO Dünya Şiir Günü İstanbul
Festivali’ Düzenleme Kurulu Başkan
Yardımcısı yazar ve şair Osman Öz-
türk ile Düzenleme Kurulu Üyesi şair
ve çevirmen Mesut Şenol, Rodos
Uluslararası Yazarlar ve Çevirmenler
Merkezi’nin davetlisi olarak Rodos’a
geldi. Merkez Müdürü Nancy Trypos-
koufi ve yardımcısı Eleftheria Binikou
ile son derecede verimli bir arama
konferansı yaptıklarını söyleyen
Osman Öztürk, bu yıl Mart ayında İs-
tanbul’daki Şiir Festivali’nde Uluslar-

arası Rodos Yazarlar ve Çevirmenler
Merkezi’nin tanıtılacağını, Rodoslu
edebiyatçı dostlarını ülkemizde ağır-
lamaktan mutluluk duyacaklarını
söyledi. Öztürk, “20 dile çevrilen son
şiir kitabım ‘O Kadar Yeşildin O
Kadar Mavi’nin imza etkinliğinin
böyle bir merkezde gerçekleşmesin-
den son derecede mutlu oldum. Ede-

biyat barıştır, toplumları birbirine ya-
kınlaştırır. Ege Denizi’nin iki yaka
komşuları edebi etkinliklerle bir araya
gelerek, tüm sorunların üstesinden
gelme konusunda, dostlukları pekiş-
tirme adına yeni adımlar atıyor. Mart
ayında bunun bir yenisini gerçekleşti-
receğiz. Edebiyat bir kez daha barışa
hizmet edecek” diye konuştu.

Güney K�br�s’ta Ba�kanl�k seçi-
mini tekrardan kazanan Anasta-
siadis, müzakereleri

dinamitlemek için gene ayn� iddialara
ba�lad�, hem de bizleri aptal ve ahmak
yerine koyarak. “Bir taraf�n güvenli�i
di�er taraf için tehdit te�kil etmemeli”
diyen ve “Türkiye’nin garantörlük ve
müdahale haklar� ile bir miktar Türk as-
kerinin kal�c� varl��� K�br�s Rum top-
lumu için kesinlikle bir tehdittir”
ifadesini kullanan Anastasiadis, buna-
maya ba�lam�� olmal� ki geçmi�i unut-
mu� gözüküyor. 1963-1974 aras�nda
nüfus ço�unlu�una ve devlet olmaya
s�rtlar�n� dayayarak K�br�s adas�n�, K�b-
r�sl� Türkler için Cehenneme çevirdikle-
rini, K�br�sl� Türklere soyk�r�m
uygulad�klar�n� unutmu� anla��lan.
1974 Bar�� Harekat�ndan sonra, Türk
Silahl� Kuvvetlerinin adadaki varl���
nedeni ile bir türlü K�br�sl� Türklere sal-
d�ramad�klar� ve aday� K�br�sl� Türkler-
den temizleyip, 1791 tarihinde ortaya
att�klar� Megali �dea’y� yani Büyük
Helen Krall���n� kurmak yolunda K�b-
r�sl� Rumlar�n üzerine dü�eni, adada
TSK’n�n varl��� nedeni ile gerçekle�ti-
remedikleri için kafay� Türk Askerinin
adadan gitmesine ve Türkiye’nin Ga-
rantörlü�üne takm�� durumda. �llaki
Türk Askeri gidecek ve Türkiye’nin
Garantörlü�ü kalkacak ki, uygun bir po-
litik ortamda, KKTC’nin varl���na son
versinler, K�br�sl� Türkleri az�nl�k konu-
mundaki vatanda� seviyesine indirge-
sinler, adan�n mutlak hakimi olsunlar ve
zaman� gelince de aday� Yunanistan’a
ilhak etsinler.

3 GÜN EVVEL

Çok de�il daha 3 gün evvel, 6 �ubat
1964 tarihinde savunmas�z küçük bir
Türk köyü olan Arpal�k’a sald�rd�ktan
sonra �ehit ettikleri karde�lerimizi and�k
ve ruhlar�n� �ad ettik. Niye 6 �ubat
1964 günü Arpal�k’a sald�rm��lard� ben
hala çözebilmi� de�ilim. Ak�nc�lar kö-
yünün yakla��k 1.5-2 km. güney bat�-
s�nda yer alan küçük bir Türk köyü idi
Arpal�k ve Rumlara hiçbir �ekilde tehdit
olu�turmamaktayd�. Düzenli bir ordu,
yep yeni silahlar ve her tür askeri ola-
naklarla sald�rd�lar bu küçük Türk kö-
yüne. Bütün köyde sadece 3-5 tane av
tüfe�i bulunmaktayd�. �ahadete eren
karde�lerimiz, köyün erkeklerinin tümü
�ehit edilene kadar çarp��t�lar. Bence en
önemlisi de elinde sapan� ile Rumlara
ta� atan daha Ortaokula yeni ba�lam��
masum bir evlad�m�z� bile, üzerine on-
larca kur�un s�karak öldürmekten çekin-
memeleri idi Rumlar�n. Ama K�br�sl�
Türkleri, Rumlar�n her tür canice sald�-
r�s�ndan koruyacak TSK o günlerde
adada fiilen bu günkü gibi bulunabil-
seydi, asla sald�ramazlard� Arpal�k kö-
yüne gözü dönmü� Rum caniler.
Aram�zdaki Rum hayranlar�na ve Gre-
kofillere sesleniyorum. Geçin Mete-
han’dan, Ledra Palas veya da Lokmac�
kap�s�ndan Rum taraf�na ve 20 dakika-
l�k bir sürü�le gidin Arpal�k köyüne ve
gözlerinizle görün köyün bu günkü du-
rumunu. Sanki de zaman 7 �ubat
1964’de durmu� gibi hala. Günümüze
kadar, aynen 7 �ubat’ta K�br�sl� Türkler
taraf�ndan terk edildi�i halde kalm�� Ar-
pal�k köyü. Evlerin büyük bir k�sm� ker-
piçten yap�lmayd� o dönemde, 2 katl�
olanlar da dahil. Ama hepsi de 6 �ubat
1964 günkü sald�r�dan sonra Rumlar ta-
raf�ndan yak�l�p y�k�ld�klar� ve tahrip
edildikleri halde. Yollar toprak, elektrik
ve su yok. Zaten hiçbir Türk köyünde
yol, su ve elektrik yoktu o dönemde,
yan� ba�lar�ndaki Rum köylerinde hepsi
da varken.
�yi ki Türkiye’nin Garantörlü�ü var ve
TSK adam�zda, yan� ba��m�zda.
Türkiye’nin Garantörlü�ü ve TSK ol-
masayd�, bu gün tüm Türk köyleri ayn�
halde olacakt�. K�br�sl� Türkler evlerin-
den ve topraklar�ndan kovulmu�, yerle-
rine de 15 May�s 1919’dan sonra
Karadeniz k�y�lar�ndaki �ehirlerimize
Rum nüfusunun artmas� için Yunanis-
tan taraf�ndan gönderilmi� ve Kurtulu�
Sava��ndan sonra Rusya’ya kaçm��, ad-
lar� da “Pontus’lu Rumlar” olan çakma
Pontuslular yerle�tirilecekti aynen gü-
nümüzde say�lar� 40 bini a�m�� çakma
Pontuslu Rumlar�n Baf’taki Türk köyle-
rine yerle�tirildikleri gibi…. Ya böyle
i�te Anastasiadis Efendi. Sen daha çok
say�klars�n Türkiye’nin
Garantörlü�ü”nün çok güvendi�in ve
s�rt�n� dayad���n Bat�l� Devletlerin, Os-
manl� döneminde yapt�klar� gibi, bask�s�
ile kald�r�lmas�n� ve Türk Silahl� Kuv-
vetleri’nin aday� terk etmesini…

Rodos Uluslararas� Yazarlar ve Çevirmenler Merkezi ile Bahçe�ehir
Üniversitesi Edebiyat Projeleri Geli�tirme Arama Konferans� ‘Yeni ��-

birlikleri’nin kap�s�n� aral�yor. �ki Türk �airi yol haritas� için Rodos’tayd�

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Mübadelenin 95. yıldönümü,
Sinop Mübadele Derneği
tarafından güçlü bir etkin-

likle anıldı. Kahvaltı, Sinop Beledi-
yesi Bandosu eşliğinde yürüyüş,
Atatürk anıtına saygı duruşu ve İs-
tiklal Marşının okunmasının ardın-
dan ortak bildiri okunarak denize
karanfil bırakılması biçiminde geli-
şen etkinliğe yüzlerce Sinoplunun
yanı sıra Samsun, Bafra, Alaçam ve
Yakakent'ten de destek geldi. KAR-
DEF ve Samsun Mübadele Derne-
ği'nin 35 kişilik bir otobüsle destek
verdiği etkinliğe Bafra ve Alaçam
mübadele dernekleri ile Sürmeli
köyü derneği de katılarak omuz
verdi. Sinop protokolünün de
büyük il gösterdiği etkinliklerden
sonra başkan Kenan Aral, sosyal
medya hesabından aşağıdaki açıkla-
mayı yaparak katılan herkese teşek-
kür etti: "Sinop Balkan Türkleri ve
Mübadele Derneğimizce bugün dü-
zenlemiş olduğumuz Mübadelenin
95. Yılı anma etkinliğine katılarak

bizleri onurlandıran Sinop Valimiz
Sayın Hasan İpek'e, Belediye Baş-
kan Yardımcımız Sayın Rahmi Balfi-
dan'a İl Jandarma Alay
Komutanımız Albay Halil Altın-
taş'a, Kardef Başkanı Kemalettin Al-
tınsoy'a Samsun Mübadele Derneği
Başkanımız Olcay Kınay Yanık,
Olcay Yanık, Bafra Mübadele Baş-
kanı Kaya İsmail Oktay ve Yardım-
cısı Tuncay Ceylan'a Bafra Sürmeli
Derneği ve Tema Vakfı Başkanı Sü-
leyman Özata'ya, Sinop Kızılay
Sinop Şube Başkanı Mustafa Koru-

cuoğlu ve Yönetim Kuruluna, Yaka-
kent Yelken Kulüp Başkanı Mustafa
Kahya'ya Sinop Basınına, Samsun
Çağdaş Haber Gazetesi Sahibi ve
Yöneticileri Turhan Akşen, Serkan
Temiz, Haydar Kömürcü’ye, Ala-
çam Belediye Başkanı Sayın Hadi
Uyar'a, KARDEF genel sekreteri ve
KARDEFSAM müdürü Sayın Akın
Üner'e, Tokat Balkan Türkleri Der-
neği Başkanı Sayın Yavuz Cemil Er-
dem'e Mübadil Yazar Gülcan
Erdem'e canı gönülden teşekkür
ederiz” dedi.

Batı Trakya Türk 
azınlı�ından Zeytin Dalı

Harekatı'na destek
�SKEÇE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Batı Trakya Türk
azınlığından,
Türk Silahlı Kuv-

vetlerinin (TSK) Af-
rin'deki terörist
unsurlara yönelik dü-
zenlediği "Zeytin Dalı
Harekatı"na destek
geldi. Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Ku-
rulu (BTTADK) tara-
fından yapılan yazılı
açıklamada, Zeytin
Dalı Harekatı'nın, Tür-
kiye'nin toprak bütün-
lüğünün korunması
için yasal bir hak çer-
çevesinde gerçekleşti-
rildiği vurgulandı.
www.haberler.com’a
göre; açıklamada şu
ifadelere yer verildi:
"Suriye'de akan göz-
yaşı ve kanın durdu-

rulması, bölgede hu-
zuru ve güvenliği sağ-
lama açısından
gerçekleştirilen bu ha-
rekatın başarı ile so-
nuçlanması için
dualarımız ana vatan
Türkiye Cumhuriyeti
ile. Şehitlere de Al-
lah'tan rahmet, gazi-
lere acil şifa,
yakınlarına da sabırlar
dileriz." Avrupa Batı
Trakya Türk Federas-
yonundan (ABTTF) ya-
pılan açıklamada da
"Avrupa'da yaşayan
Batı Trakya Türk top-
lumunun, TSK'nin
Afrin bölgesindeki
terör örgütlerine karşı
başlattığı Zeytin Dalı
Harekatı'nı destekle-
diği" belirtilerek hare-
katın başarıyla
sonuçlanması temenni-
sinde bulunuldu.

LAUF
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Toplumsal Daya-
nışma ve Milli
Direniş Günü,

Almanya’da Avrupa
Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu(ABTTF) üyesi
derneklerin gerçekleş-
tirdikleri törenler ile
anıldı. Son olarak
ABTTF üyesi Lauf Batı
Trakya Türkleri Daya-
nışma ve Yardımlaşma
Derneği, 29 Ocak Top-
lumsal Dayanışma ve
Milli Direniş Günü 30.
Yılı Anma Etkinliği
gerçekleştirdi. Anma
etkinliğine Federas-
yonu temsilen ABTTF
Başkan Yardımcısı Fer-
ruh Hasan iştirak etti.
Saygı duruşu ve İstik-
lal Marşı’nın okunma-
sının ardından ev
sahibi Lauf Batı Trakya
Türkleri Dayanışma ve

Yardımlaşma Derneği
Başkanı Ömer Ömer’in
açılış konuşması ile
başlayan tören Ömer
Ömer’in ve Azra
Şerif’in Batı Trakya şi-
irleri ile devam etti. 29
Ocak 1988 ve 1990
olaylarına ilişkin sin-
evizyon gösterisi ya-
pıldı ve Lauf derneği
Onursal Başkanı Sali
Hamza, döneme ait ki-
şisel tanıklıklarını ve
anılarını katılımcılar
ile paylaştılar. ABTTF
Başkan Yardımcısı Fer-
ruh Hasan, 29  Ocak
1988 ve 1990’da yaşa-
nan olaylarında Yunan
Devleti’nin Türk kimli-
ğini yok saymaya yö-
nelik baskılarına ve
saldırılarına karşı Batı
Trakya Türklerinin
genci, yaşlısı, kadını ve
erkeğiyle bir birlik ola-
rak Yunan devletinin
kararına direniş gös-
terdiğini vurguladı.

Sinoplu mübadillerden 95. y�l etkinlikleri

Lauf’ta Milli Direni� Günü 
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Yüz binden fazla sivilin haya-
tını kaybettiği Bosna Savaşı,
21 Kasım 1995'te ABD'de

paraf edilen Dayton Barış Anlaş-
ması ile sona ermişti. Silahlı çatış-
malar o tarihte son bulsa da savaş
yıllarında döşenen mayınların
neden olduğu risk birçok bölgede
sürüyor. Savaşın ardından başla-
yan mayın temizleme faaliyetleri
devam ederken bugüne kadar
meydana gelen bin 754 mayın pat-
laması nedeniyle çoğu sivil 615
kişi hayatını kaybetti, bin 139 kişi
yaralandı ya da sakat kaldı.

YÜZBİNLERCE KİŞİ İÇİN RİSK

Genellikle kırsal kesimlerde odun
veya hurda toplayanların ya da
uyarı levhalarını dikkate almayan
çocukların girdiği mayınlı araziler,
yüz binlerce kişi için risk oluştur-
maya devam ediyor. Saraybosnalı
Damir Vatres, 1995 yılında Sırp as-

kerlerinin başkent Saraybos-
na'daki Dobrinja semtinde düzen-
lediği saldırının ardından bölgeye
bırakılan oyuncak görünümlü ma-
yının patlaması sonucu elini kay-
betti.

6 YAŞINDAYKEN 
ELİNİ KAYBETTİ

Henüz 6 yaşındayken elini kaybe-
den Vatres, yaptığı açıklamada,
evlerinin önünde oynarken kaçan

topu almak için gittiği terk edilmiş
alanda bulduğu oyuncak arabayı
cebine koyduğunu anlatarak
"Sonra eve gittim. Yemek yedikten
sonra apartmanın girişine otura-
rak bulduğum arabayla oynamaya
başladım. Oyuncağa biraz sert ba-
sınca o an elimde patladı." diye
konuştu.
Vatres, patlamanda her yanının
kana bulandığını söyleyerek
"Apartmana girmek için kapıdaki
demir parmaklıkları tutmak iste-
diğimde elimin olmadığını, patla-
mada koptuğunu o an fark ettim."
dedi. Komşusunun kendisini
görür görmez hastaneye götürdü-
ğünü anlatan Vatres, patlamada
elinin koptuğunu ve bir gözünün
zarar gördüğünü söyledi. Vatres,
temizleme işlemi devam etse de
hala mayınlı alanlar bulunduğuna
dikkati çekerek ailelerin çocukla-
rını özellikle dağlık alanlarda
uyarması gerektiğini vurguladı.

Özel bir şirkette çalışan Vatres,
devletin kendisi gibi mayın mağ-
durlarına yeterli destek sağlama-
dığını ifade etti.

51 MAYIN TEMİZLEME 
UZMANI CAN VERDİ

Ülke topraklarının yüzde 2,13'üne
tekabül eden mayınlı arazilerde,
mayın temizleme uzmanları da
ölümle burun buruna çalışıyor.
1996 yılından bu yana 51 mayın
temizleme uzmanı, temizleme faa-
liyetleri sırasında meydana gelen
patlamalarda yaşamını yitirdi. Sa-
raybosna yakınlarındaki Zorano-
vici kasabasında mayın temizleme
faaliyetlerine katılan Muhammed
Dulovic, zorlu arazi şartlarında
hayatını riske atan uzmanlardan
biri. 11 yıldır mayın temizleme işi
yapan üç çocuk babası Dulovic,
geçen yıllarda çalışma esnasında
meydana gelen patlamalarda iki
yakın arkadaşının yanında can
verdiğini söyledi.
Dulovic, tehlikeli olsa da yaptığı
işten memnun olduğunu, zira in-
sanlar için faydalı bir iş yaptığını
belirten "Bazen kötü hissediyo-
rum. Çünkü ülke genelinde hala
mayınlar var. Biraz da korkuyo-
rum. Bu da normal." dedi.

Amina Siljak JESENKOV�Ç

HAT�CE 
ANAMIZIN 

AYNASI

Geçen hafta bir kitap tan�t�m�na konu�mac� ola-
rak davet edildim. Sabina Voloder-Striniç’in
Bac�yan adl� kitab� tan�t�ld�. Hani, Asr-� Saa-

det kad�nlar�, Hazreti Peygamberimizin (sav) en yak�n
çevresindeki kad�nlar, �eyhü’l Ekber ve Hazreti Mev-
lana çevresindeki kad�nlar, Suriye, �ran, Osmanl� Dev-
leti sufi ve veli kad�nlar, Bosna Hersek’in inançl�
kad�nlar�. Yereller hariç, di�erleri hakk�nda iyi kötü
bilgilerimiz vard�. Hani biyografileri. Özellikle Amine
Hatun, Hatice Anam�z, Fat�ma Anam�z de�il mi?
Kendimi iman edenlerden sayd�m, iman edenlerin an-
neleri Peygamberimizin e�leri de�il mi? Ezberimizde
var hayat hikayeleri. Peki, ezber ötesine hiç gittik mi?
Hani dedem hac�, büyük dedem vaizdi, ben Kadir ge-
cesi arifesinde oruç tutuyorum, meditasyon yap�p iyi
insan�m diyen Müslümanlardan bahsetmiyorum. Sün-
neti, iman�, �slamiyet’i dilden dü�ürmeyen, “imanöl-
çer” diye bir alet icat edilirse (madem elektronik zikir
aleti var, namaz k�ld�ran seccade var, hayran olaca��-
m�z bir sonraki teknoloji icad� “imanölçer” olur; öyle
ki sokakta birinin yan�ndan geçerken aleti ona do�ru
uzat�p iman derecesini ölçeriz) tuz ekmek yerine onu
sat�n al�r�z. Kamu ta��tlar�nda, camilerde, i�yerleri-
mizde, sohbetlerimizde de kullan��l� olur; �imdilik sa-
dece göz karar�yla ölçüyoruz el âlemin iman�n� ve
ispatlar�m�z� kahvemizi, çay�m�z� yudumlarken ba�ka-
lar�yla payla��yoruz. Hem te�his koyuyoruz hem de
hemen perhiz ve tedavi yöntemlerini veriyoruz. Be-
dava. Kimse bizden istemeden, çok iyi oldu�umuz
için, millete iyilik istedi�imizden. Telkin, dava diye.
Dayatma day�lar�. Kendim dâhil.

HAYAL KIRIKLI�I

Herkesten daha kötü oldu�umu fark edince öyle bir
hayal k�r�kl���na u�rad�m ki inanamazs�n�z. Güya ho�-
görülüyüm, kendimi buna ikna ettim, el âlemin haya-
t�na kar��mad���ma, herkese güzel bir �ekilde hitap
etti�ime, çal��t���ma falan kendimi inand�rd�m. �man,
�slam, ihsan varm��… Namaz, oruç, zekât, sadakalarla
kendi kendimi avutuyorum. Yalan söylememeye ka-
rarl�y�m… Geç bunlar� Amina, kendi kendine yalan
söylüyorsun. Hani, en güzel örnek Peygamberimiz, en
güzel örnek müminlerin analar�. Tefekkür, zikir,
bilgi… Bir de tevazu. Hiç haval� de�ilim, siz de bili-
yorsunuz. Yani, bir yere davetli olup geldi�imde beni
kendimce uygun bir yere yerle�tirmediklerinde burun
k�v�r�yorum, bu do�ru, ba�kö�eye de oturmam. Fakat
bu mesle�imin, yapt���m i�lerin gerektirdi�i bir �ey…
Hay Allah, nefsim öyle kabard� ki az kals�n kendi
kendimin elinden öpesim gelecek. Hadi sen burnunu
bildi�in gibi yap, k�v�rma art�k, hedefe vur. K�v�r�yo-
rum, do�ru, kendini dev aynas�nda gördükten sonra
gerçekle yüzle�mek hiç de kolay de�il. Hem de onu
aç�kça dile getirmek. Peki Hatice Hazretleri’nin hayat�
hakk�nda siyerlerde olmayan, hadislerde zikredilme-
yen fakat do�ru, güvenli ve yeni bir bilgi edindin mi
ki o kadar etkilenmi�sin? Hay�r, hep bilip tekrarlad�-
��m fakat dü�ünmedi�im bir konu. Belki bunu dü�ün-
memin sebebi, son zamanlarda, özellikle Müslüman
feminist çevrelerde (bu da varm��!) çok evlilik ve Ai�e
Anam�z�n evlilik ça��n�n ele�tirel �ekilde gündeme
getirilmesiyle alakal�. Feminist de�ilim, pes etmeyin.
Feminizmin tekfircisi gibi bir �eyim, birkaç ad�m öte-
sinde yani. Peygamber Efendimizin yirmili ya�larda
evlendi�ini biliyoruz. Ço�u rivayete göre 25 ya��n-
daym��. Hatice Hazretleri ise k�rk� geçmi� bir duldu.
Tüccar. �� kad�n� yani. Ve Hazreti Peygamberimizin
sadece onunla çocuk sahibi olmu�tu (bir de cariyesi
Mariye’den �brahim ad�nda, küçük ya�ta vefat eden
bir o�lu vard�.)

B�LD���M�Z �EYLER

Ee, bildi�iniz �eyleri dile getiriyorum. Bir de Hatice
Hazretleri’nin sa�l���nda ba�ka bir kad�nla evlilik yap-
mad���n� da biliyoruz. �imdi kendi kendime sordum,
evlilik ça��na gelmi� o�lum bana; “Anne, ben k�rkl�
ya�larda bir i� kad�n�na â��k oldum, onunla evlenmek
istiyorum” dese ne yapard�m? Bir de kad�n�n dul oldu-
�unu bilsem… Bin bir yemin, ba��rma, ça��rma, a�-
lama, kad�n� tüm silahlar� bir araya getirerek
vazgeçirmek için yapmayaca��m bir �ey kalmazd�.
Ho�görülüymü�üm, bir de Müslüman. Veya ba�ar�l�
bir i� kad�n� olan k�rkl� ya�larda dul ye�enim veya ku-
zenim olsa… Bana gelip de “Ay çok dürüst bir genç
var, yirmili ya�larda, öksüz, yetim büyümü�, fakir
do�rusu, çal��kan amma… Onunla evlenmek istiyo-
rum. Hatta kendisine evlilik teklif ettim” dese, �oktan
aç�lan a�z�m� oynatabildi�im gibi “Sen delisin! Orta
ya� krizi! Psikiyatriste, psikolo�a falan gittin mi” diye
ba��rarak telefonuma sar�l�p tan�d���m bir psikiyatrist,
psikolog ve üfürükçüyü arard�m. Veya üçünü bir
arada. Nefes nefese, h�çk�r�klara kar��m�� yüksek sesle
mevzuu dile getirirdim kar��dakine. Ben, ho�görülü
Müslüman. Peygamber Hazretlerini ve iman edenle-
rin annelerini, izledi�ini iddia eden biri. Veya çev-
remde böyle bir evlili�in ortaya ç�kt���n� duysam,
kafam� sallay�p a��z�m� çalkalard�m (Hollywood y�l-
d�zlar� hariç, onlara her �eyi yak��t�r�yorum). �ftira ol-
masa g�ybet, ölü karde�imin etinden yemi� gibi
olurdum. Fakat orada zaman farkl�, Cahiliye Dönemi
Arap Yar�madas�, durum farkl�, kültür, görenek gele-
nek falan… Ne zaman�, ne durumu, ne görenek gele-
ne�i? Yeni do�mu� k�z çocuklar�n� sa� iken
gömüyorlarm��… Çevrenin kurallar� d���na ç�k�p da
evlenmi� Âlemlerin Nuru! Peygamberin sözlerine ina-
narak ilk iman eden �erefine nail olmu� “çal��an” ka-
d�nla evlenmi�. K�zlar�n�n anas� olacak kad�nla. Ben
buna m� dil uzatacakt�m? Burada m� bir anormallik
görüyorum? Sonuçta, bana ne ba�kas�n�n mahremiye-
tinden, tercihinden? Fakat Peygamberimiz ve hane
ehli sö zkonusu olunca, örnek, ibret almam için onu
ö�renip dü�ünmem gerekiyor. �slamiyet’te çok evlilik
ve Peygamberimizin Hatice Hazretleri’nin vefat�ndan
sonra Ai�e Hazretleriyle evlendi�inde Ai�e anam�z�n
ya�� hakk�nda olumsuz veya olumlu bir �ekilde tart��a-
ca��m�za, ilk örne�in, ilk sünnetin ne oldu�unu hat�r-
lay�p hat�rlatmam�z daha uygun olmaz m�? Hatice
Anam�z�n aynas�nda kendimizi görsek, boyutlar�m�z�
anlasak. Sussak. �ddial� konu�masak bari. Fabrika
ayarlar�na dönsek…

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

’
BOSNA'DAKİ SAVAŞIN 
KAPANMAYAN YARASI
MAYINLI ARAZİLER

‘Bosna'daki sava�ı sonlandıran Dayton Barı� Anla�-
ması'nın imzalanmasının üzerinden 22 yıl geçme-
sine ra�men, sava� döneminden kalan mayınlar

bugün de insan hayatını tehdit etmeyi sürdürüyor

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…
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FULYA OMAÇ - RODOS

Ziraat Bankası Rodos şubesi
kapandı, Yunanistan’da
dört şube açma izni bulu-

nan Ziraat Bankası’nın yeni şube-
yi Selanik’te açacağı bilgisine ula-
şıldı. Yunanistan Merkez Bankası,
Yunan Parlamentosu ve ilgili
kurumlar tarafından 2007 yılında
Ziraat Bankası’na Yunanistan’da
toplam dört şube açma izni veril-
mişti. Ziraat Bankası ilk şubesini
başkent Atina’da 2008 yılı Aralık
ayında hizmete almış, resmi açılı-
şını ise 2009 yılı Şubat ayında,
dönemin Devlet Bakanı ve

Başbakan Yardımcısı Nazım
Erken’in katılımıyla yapmıştı.
Yine 2008’de ikinci şubesini
Gümülcine’de (Komotini), üçün-
cü şubesini ise 2010 yılında
İskeçe’de (Xanthi) açan banka,
Yunanistan’daki dördüncü şube
açma hakkını Rodos adası için
kullanmış ve şube 7 Ekim
2011’de hizmet vermeye başla-
mıştı. Rodos şehir merkezinde,
Türkiye Başkonsolosluğu’na yak-
laşık 500 metre mesafedeki
Georgiou Lambraki ve Amerikis
sokaklarının kesiştiği kavşakta,
neoklasik tarzdaki tarihi binada
faaliyet gösteren Ziraat
Bankası’nda, bireysel bankacılık

hizmeti olarak hesap açılabiliyor,
para transferi yapılabiliyor, tüke-
tici, konut ve ticari kredi hizmeti
alınabiliyordu. Banka personeline
yeni şubede çalışma daveti yapıl-
dı. Rodos şubesinin ardından,
yine ilgili kurumlardan gerekli
izinler alınarak Selanik, Drama
ve Kavala’da da şube açılmasının
gündeme geldiği öğrenildi. Fakat
bu süreç beklenmeden Rodos
şubesinin Selanik’e taşıması kara-
rı alındı. Böylece Yunanistan'da
faaliyet gösteren ilk Türk bankası
olan Ziraat Bankası, tek ada
şubesini kapatarak dört şubesiyle
de Yunanistan ana karada hizme-
te vermeye devam edecek.

Ziraat Bankası Rodos şubesini
kapattı, Selanik’e açacak

ARNAVUTLUK MECLİSİNDE
"KUDÜS TUTUMU" TARTIŞILDI
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Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tara-
fından inşa edilen Makedonya'nın
en büyük camisi Tophane

Camisi'nin, 2020'da hizmete açılması
bekleniyor. Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TDV,
Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı ve
Vakfın kuruluşu Komaş AŞ denetimin-
de başkent Üsküp'te devam eden cami
inşaatını ziyaret etti. Ziyaretinde

Büyükelçilik Müsteşarı Murat Sümer ile
Din Hizmetleri Müşaviri Murat
Alkan'ın eşlik ettiği Kara, cami inşaatıy-
la ilgili yetkililerden bilgi aldı, çalışan-
larla sohbet etti. www.haberler.com’a
göre; Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşavirliğinden yapı-
lan yazılı açıklamada, toplam 3 bin 500
kişi kapasiteli caminin Makedonya’nın
en büyük camisi unvanını alacağı belir-
tildi. Açıklamada, kapalı otopark, gasil-
hane, morg, bekleme salonu, çok amaçlı
salon, kütüphane, toplantı ve seminer

odaları bulunacak caminin, Kur'an
Kursu, ofisler ve ticari alanlarla birlikte
külliye olarak hizmet vereceği kayde-
dildi. Temel alanı 2 bin 880 metrekare
caminin 9 bin 997 metrekare kapalı
alana sahip olacağına dikkat çekilen
açıklamada, "İstanbul Edirnekapı
Mihrimah Sultan Camisi'nin bir yansı-
ması olacak şekilde inşa edilecek cami,
48 metre yüksekliğindeki iki minaresiy-
le Osmanlı tarzı mimariyi yansıtacak."
ifadelerine yer verildi.

Türkiye Diyanet Vakfı’ndan
Makedonya’ya dev Cami

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk meclis otu-
rumunda muhalefet
milletvekillerinin tale-

biyle verilen "Kudüs'ün
BM'deki statüsüyle ilgili
Arnavutluk hükümetinin
tutumunun değiştirilmesi"
karar tasarısı oylandı.
www.haberler.com’a göre;
saatlerce süren meclis tartış-
masının ardından yapılan
oylamada, muhalefetteki
Arnavutluk Demokratik Parti
(DP) ve Sosyalist Entegrasyon
Hareketi (LSİ) milletvekilleri-
nin sunduğu karar tasarısına

73 milletvekili "hayır", 11 mil-
letvekili "evet" oyu kullandı.
140 sandalyeli meclisteki oyla-
maya 56 milletvekili katılma-
dı. Öte yandan iktidardaki
Sosyalist Parti (PS) tarafından
ülkenin BM'deki Kudüs tutu-
munu korumasına yönelik
oylamada ise 73 milletvekili
"evet", 11 milletvekili ise
"hayır" oyu kullandı. İktidar
tarafından önerilen ve meclis-
ten geçen karar tasarısında,
Arnavut hükümetinden strate-
jik müttefik ve ortakları ile
Ortadoğu'nun genelinde barı-
şın, güvenliğin ve iş birliğinin
güçlendirilmesi yönündeki
çalışmalarına devam etmesi
istendi.

Muhalefet milletvekilleri taraf�ndan sunulan "Kudüs'ün BM'deki statüsüyle ilgili Arnavutluk
hükümetinin tutumunun de�i�tirilmesi" karar tasar�s�na 73 milletvekili "hay�r" oyu kulland�
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Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad arasında iki farklı
güzergah üzerinden yapılması planlanan otoyol projesinde ilk adım atıldı. Türkiye'den
Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Tutaş ve beraberindeki heyet, Bosna Hersek

İletişim ve Ulaştırma Bakanı İsmir Jusko ile görüşerek, Saraybosna-Belgrad Otoyol Projesi'ni ele
aldı. Saraybosna'daki parlamento binasında yapılan görüşmenin ardından açıklamada bulunan
Jusko, Türkiye'den gelen 13 kişilik heyete proje hakkındaki en küçük detayları sunmayı amaç-
ladıklarını belirterek buna göre onların da fizibilite çalışmaları yapabileceğini aktardı.
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www.balkangunlugu.com12 �ubat 2018 Pazartesi Genel Müdür Bozgeyik
konuşmasında PTT A.Ş.’nin
şirketler kurarak güçlü ve

büyük bir holding haline geldiğini,
özellikle e-ticarette yüzde 300
büyüyerek dünyanın gözünü ken-
dine çevirdiğini ifade etti. Şirket’in
lojistikte dünyada 7’nci sıraya yük-
seldiğini de belirten Kenan
Bozgeyik, “Toplantımızı
Samsun’da yapmamızın birçok
nedeni vardı. Bunlardan biri de bu
şehrin Kuzey’e açılan kapı olması.
Bu nedenle buradaki lojistiği hare-
kete geçirmemiz lazım” değerlen-
dirmesinde bulundu. 

LOJ�ST�KTE
DÜNYA 7.S�

“PTT, E-T�CARETTE
YÜZDE 300 BÜYÜDÜ
SAMSUN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
2017 yılı gerçekleşmeleri

ile 2018 hedeflerini değerlendir-
mek üzere Samsun’da Yönetim
ve Değerlendirme Toplantısı
düzenledi. PTT A.Ş. Yönetim
Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik,
Yönetim Kurulu Üyeleri, Genel
Müdür Yardımcıları, Daire
Başkanları ve Başmüdürlerin
katıldığı iki günlük toplantı 9-
10 Şubat 2018 tarihlerinde ger-
çekleştirildi.
Genel Müdür Kenan Bozgeyik
toplantının açılışında yaptığı
konuşmada PTT A.Ş.’nin 177
yıllık köklü geçmişine işaret
etti. Türkiye’nin istiklalinde ve
istikbalinde yer almış bir kuru-
luşun bu ülkenin insanına kat-
kıda bulunmasının, bu ülkenin
insanına hizmet götürmesinin
gurur verici olduğunu kayde-
den Genel Müdür Bozgeyik,
“Bu kuruluş her zaman devle-
tinden ve milletinden en büyük

desteği görmüştür.
Cumhurbaşkanımız başta
olmak üzere Başbakanımız ve
Bakanımızın büyük gayret ve
destekleriyle, onların koymuş
olduğu hedefler doğrultusunda
bir dünya markası olma yolun-
da emin adımlar atmış ve
hedeflerini tek tek kusursuz bir
şekilde gerçekleştirmiş dev bir
şirket var önümüzde” diye
konuştu. Kenan Bozgeyik,
Başbakan Binali Yıldırım’ın
Afrin’deki operasyonu yürüten
2. Ordu Komutanı Korgeneral
İsmail Metin Temel’le yaptığı
görüntülü konuşmaya da deği-
nerek, “Bu ülke nereden nerele-
re geldi. Sayın Başbakanımız bu
haftaki Bakanlar Kurulu’nda 2.
Ordu Komutanımızla, kahra-
manca savaşan, bu ülkenin
insanının burnu kanamasın
diye mücadele eden askerleri-
mizle görüntülü bir şekilde
konuştu. Sayın Başbakanımız
böylece PTT’mizin kendi
mühendislerinin tasarladığı
millî bir projenin de açılışını ve
lansmanını yapmış oldu. İşte bu
PTT’nin gururudur” dedi

PTT A.�, yönetim ve de�erlendirme toplant�s� Samsun’da gerçekle�tirildi


