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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 3’teRifat SA�T

YUNAN�STAN’A 
D�KKAT ETMEK

¥ TÜRK ��B�RL��� VE
KOORD�NASYON AJANSI
Ba�kanlı�ınca (T�KA),
Arnavutluk’un ba�kenti Tiran’da
bulunan Tiran Görme Engelli
Ö�renciler Enstitüsündeki sekiz
sınıfın tadilatı ve donanımı
tamamlandı. Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük
yaptı�ı açıklamada, herkesin bir
gün engelli olabilece�ini anımsa-
tarak, görme özürlü olmanın
ö�renmeye ve üretmeye engel
olmadı�ını ifade etti. Arnavutluk
E�itim, Spor ve Gençlik Bakan
Yardımcısı Besa Shahini de engelli
çocukların e�itimi ile bu çocukların
maksimum sonuç elde etmelerinin
amaçlandı�ını dile getirdi. T�KA,
görme engelli ö�rencilerin yatılı
e�itim gördü�ü 8 sınıfın tadilatı-
nın yanı sıra okula yatak, dolap,
sandalye ve masa gibi donanım
deste�inde de bulundu. Enstitüde
Arnavutluk’un farklı yerlerinden
gelen 6-18 ya� arası toplam 70
ö�renci e�itim görüyor. 5’te

¥ Kosova, Arnavutluk,
Sırbistan, Karada�, Makedonya
ve Bosna Hersek ba�bakanları
Avrupa Kalkınma ve �mar
Bankası’nın toplantısı için
�ngiltere’de biraraya gelecekler.
Kosova Ba�bakanı Ramush
Haradinaj’ın yanısıra zirveye
Arnavutluk Ba�bakanı Edi
Rama, Sırbistan Ba�bakanı Ana
Brnabiç, Karada� Ba�bakanı
Du�ko Markoviç, Makedonya
Ba�bakanı Zoran Zaev ve Bosna
Hersek Ba�bakanı Denis Zvizdiç
katılacak. Zirvede, hükümet
ba�bakanları sadece isimleriyle
tanıtılacak, yani ülkelerin isim-
leri, bayraklar ya da devlet
sembolleri olmayacak.

Balkan liderleri
Londra bulu�mas�na
haz�rlan�yor 

10’da

KOSOVA’n�n ba��ms�z-
l���n�n 10’uncu y�l
dönümü kutlamalar�na
kat�lan D��i�leri Bakan
Yard�mc�s� Ahmet
Y�ld�z, Kosova D��i�leri
Bakan� Behgjet Pacolli

taraf�ndan kabul edildi.
Görü�mede Kosova ile
Türkiye aras�ndaki ili�ki
ve i�birli�inin tüm alan-
larda daha ileriye ta��n-
ma imkânlar�n�n ele
al�nd��� ö�renildi.

¥ FETÖ’nün Türkiye ve
Makedonya için ciddi
tehdit olu�turdu�unu
belirten Cumhurba�kan�
Erdo�an, “Bu örgütün
kökünü dünyan�n her
taraf�nda kaz�ma nokta-
s�nda kararl�y�z.” ifade-
lerini kulland�.
Cumhurba�kan�
Erdo�an, Yunanistan ve
Makedonya aras�ndaki
isim sorunu ile ilgili ola-
rak da �unlar� kaydetti:
“Burada hiçbir tereddüt
söz konusu de�il. Zaten
biz anayasal ismini ilk
tan�yan ülke olduk.
Bugün neredeysek bun-
dan sonra da yine ayn�
yerde olaca��z. Türkiye
diplomaside hiçbir
zaman ikircikli tav�r
tak�nmam��t�r. Biz kara-
r�m�z� verdikten sonra
art�k ölürüz, oradan bir
daha dönmeyiz.”

¥ AB'ye üye olduktan sonra
H�rvatistan'da nüfus, son 5 y�lda
220 bin civar�nda azald�. 2017
y�l�nda 36 bin 647 bebek dünyaya
gelirken bu, son yüz y�l�n en dü�ük
rakam� olarak kay�tlara geçti.
H�rvatistan �statistik Kurumu (DZS)
veriler göre, AB'ye üye olduktan
sonra yakla��k 150 bin ki�inin ülke-
den göç etti�i H�rvatistan'da, bu
süreçte ölenlerin yeni do�anlar-
dan 70 bin fazla olmas� dikkat
çekti. Temmuz 2013'te AB'ye tam
üye olan H�rvatistan'da, o y�l 15
bin 262 ki�i ülkeden göç etti. Göç
edenlerin say�s�nda her y�l art��
görülürken, 2014 y�l�nda 20 bin
858, 2015 y�l�nda 29 bin 651 ve
2016 y�l�nda 36 bin 436 ki�i ülke-
den göç etti.

AB üyeli�i H�rvatistan
nüfusunu kuruttu!

3’te

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Makedonya Cumhurba�kan�
Gyorge �vanov ile gerçekle�tirdi�i ortak bas�n toplant�s�nda, “FETÖ’yü in�al-
lah dostlar�m�z�n da deste�iyle Balkan co�rafyas�ndan söküp ataca��z.” dedi

¥ BULGAR�STAN’�n Yambol kentin-
de binlerce y�ll�k gelene�e sahip
olan Kukerlandia Maske Festivali, ilk
kez Edirne'de düzenlendi. El yap�m�
maske ve rengarenk geleneksel
k�yafetlerle yap�lan gösteriler, renkli
görüntülere sahne oldu. �ki ülkenin
kar��l�kl� olarak kültürünün tan�t�la-
ca�� projede binlerce y�ll�k geçmi�e
sahip olan Kukerlandia maske festi-
vali gösteri ekibi, Edirne'ye geldi.
Edirne Belediyesi'nin trafi�e kapal�
olan Saraçlar Caddesi'nde düzenle-
di�i etkinlikte el yap�m� maskeler ve
geleneksel k�yafetlerle gösteri, 
ilgiyle izlendi.

4’te

Cumhurbaşkanı Erdoğan; FETÖ’yü Balkan
coğrafyasından söküp atacağız

Arnavutluk’taki
engelli çocuklar�n
hamisi; T�KA

Sayfa 8’de

TURHAN GENÇO�LU 
VE BULGAR�STAN

�smet TOPALO�LU

5’te

3’te

Türkiye, Kosova’yı ba�ımsızlı�ının
10. yılında da yalnız bırakmadı
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BULGAR
KUKERLER�
ED�RNE’Y�
BASTI



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 26 �ubat 2018 
PazatesiGüncel

Türkiye ile Katar aras�nda diplomatik ili�kilerin tesis edilmesinin 45’inci
y�ldönümü an�s�na haz�rlanan “Türkiye-Katar Ortak Pulu” konulu

anma pulu ve ilk gün zarf� 21 �ubat 2018 tarihinde tedavüle ç�kar�ld�

Türkiye-Katar dostluğu
ortak pulla ölümsüzleşti

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Katar’daki Barzan Ka-
lesi ve Al Zubarah Ka-
lesi ile ülkemizdeki

Rumeli Hisarı ve Ankara Ka-
lesi görsellerinin yer aldığı
Ortak Pul’un tanıtım toplan-
tısı PTT Pul Müzesi’nde ger-
çekleştirildi. Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.) Yönetim Kurulu Baş-
kanı ve Genel Müdürü
Kenan Bozgeyik, Türkiye-
Katar Ortak Pul Tanıtım Top-
lantısı’nda yaptığı
konuşmada ülkeler arasın-
daki dostluğun önemini vur-
guladı. Katar’da 1 Ocak’ta
“Türk Pazarı” adı altında çok
önemli bir e-ticaret pazarı
kurduklarını ifade eden
Genel Müdür Bozgeyik, “İn-
şallah, bu işbirliğimiz ebedi-
yen devam edecek.
Dostluklar ile ticari ve diplo-
matik ilişkiler birleşince nasıl
büyük projeler ortaya çıktı-
ğına Katar’da şahit olduk.
Şimdi aynı projemizi diğer
kardeş ülkelerimizle de yap-
mak üzere çalışmalarımızı
hızlı bir şekilde yürütüyo-
ruz” dedi.  Türkiye ile Katar
arasındaki ilişkilerin bundan

sonra daha da gelişerek
devam edeceğini kaydeden
Kenan Bozgeyik, “Türkiye-
Katar Ortak Pulu’nda emeği
geçen çalışma arkadaşlarıma
ve Katarlı dostlarıma şükran-
larımı iletiyorum” diye ko-
nuştu. 

ELEKTRONİK PAZAR

Katar’ın Ankara Büyükelçisi
Salim Mübarek el-Şafi ise iki
ülke arasındaki ilişkilerin ge-
liştirilmesine yönelik aktif
katkılarından dolayı Türkiye
ve Katar posta teşkilatlarına
teşekkür etti. Büyükelçi el-
Şafi, Katar ile Türkiye posta
teşkilatlarının girişimlerin-
den en önemlisinin “elektro-
nik pazar” konusunda
gerçekleştiğini belirterek,
“Bu gibi girişimler üreticileri,
e-ticaret vasıtasıyla mallarını
pazarlama ve üretimlerini ar-
tırma yolunda modern ve ge-
lişmiş yöntemleri kullanması
hususunda teşvik edecektir.
Aynı zamanda iki ülke eko-
nomik ilişkilerinde yeni kapı-
lar açacak ve netice itibarıyla
iki tarafın hedeflerini gerçek-
leştirmesine katkıda buluna-
caktır” dedi. Konuşmaların
ardından Türkiye-Katar
Ortak Pulu imzalandı. 

Bat� Trakya Türkleri Münih’teki
gecede bir araya geldi

MÜN�H
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Münih Batı Trakya
Türkleri Aile Derneği
Kültür ve Aile Gecesi

düzenledi. Geceye Avrupa
Batı Trakya Türk Federasyo-
nu’nu (ABTTF) temsilen Baş-
kan Yardımcısı Ferruh Hasan
iştirak etti. Anavatan Türkiye
Cumhuriyeti Münih Başkon-
solosluğu Eğitim Ataşesi Prof.
Dr. Osman Çakır’ın da katı-
lımları ile onur verdiği geceye
Elele Engelliler Derneği Baş-
kanı Cengiz Hocazade, Türki-
ye’m Folklor Derneği Başkanı
Dilek Duman, ev sahibi derne-
ğin yönetici ve üyeleri ile
Münih şehri ve çevresinde ya-
şayan çok sayıda Batı Trakya
Türk’ü katıldı.  Ev sahibi
Münih Batı Trakya Türkleri

Aile Derneği Başkanı Barış
Osman, gecede son yılların en
kalabalık topluluğunu yakala-
mış olmanın gurur ve onu-
runu yaşadıklarını belirterek
tüm konuklara derneği adına
teşekkür etti. Batı Trakya
Türklerinin birlik ve beraber-
lik içerisinde olmasının öne-
mini altını çizen ve bunun da
ancak ortak bir dil ve kültürle
mümkün olabileceğinin belir-
ten Osman, yeni nesillerin ana
dilleri Türkçe’yi ve Türk kül-
türünü öğrenmeleri gerekti-
ğini ve bunun için de anne ve
babalara büyük görevler düş-
tüğünü ifade etti. Bu noktada
derneklerin önemli olduğunu,
yaşaması ve yaşatılması ge-
rektiğini not eden Osman,
bunun da ancak Batı Trakya
Türklerinin derneklere sahip
çıkarak ve üye olarak müm-
kün olabileceğini vurguladı.
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan,
Cumhurbaşkanlığı

Külliyesi’nde Makedonya
Cumhurbaşkanı Gyorge İva-
nov ile görüşmesinin ardın-
dan ortak basın toplantısı
düzenledi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, toplantıda yaptığı
konuşmada, “FETÖ’yü in-
şallah dostlarımızın da des-
teğiyle Balkan
coğrafyasından söküp ataca-
ğız.” dedi. FETÖ’nün Tür-
kiye ve Makedonya için
ciddi tehdit oluşturduğunu
belirten Cumhurbaşkanı Er-
doğan, “Bu örgütün kökünü
dünyanın her tarafında ka-
zıma noktasında kararlıyız.”
ifadelerini kullandı. www.ti-
mebalkan.com internet site-
sinin haberine göre:
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
Yunanistan ve Makedonya
arasındaki isim sorunu ile il-
gili olarak da şunları kay-

detti: “Burada hiçbir tered-
düt söz konusu değil. Zaten
biz anayasal ismini ilk tanı-
yan ülke olduk. Bugün nere-
deysek bundan sonra da
yine aynı yerde olacağız.
Türkiye diplomaside hiçbir

zaman ikircikli tavır takın-
mamıştır. Biz kararımızı ver-
dikten sonra artık ölürüz,
oradan bir daha dönmeyiz.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Şii milis güçlerinin bazı pi-
kaplarıyla Afrin’e doğru bir

hareketliliği tespit edilmiş.
Fakat daha sonra top atışları
yapılınca geri dönmek duru-
munda kaldılar ve o dosya
da o şekilde şimdilik kapan-
mış vaziyette” dedi. 

KALKANDELEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kalkandelen’de “Fikir
devam ediyor” mot-
tosuyla gerçekleşen

Besa Hareketi 1. Olağan
Kongresi’nde Besa Hare-
keti (Söz) Genel Başkanlı-
ğına seçilen Afrim Gaşi,
Makedonya’nın Türkiye ile
özel ilişkilere sahip olması
gerektiğini söyledi.
Afrim Gaşi, Besa Hareketi
Olağan Kongresi’nde top-
lam 575 delegeden 542 de-
legenin hazır bulunduğu
kongrede 522’sinin oyunu
alarak Besa Hareketi Genel
Başkanlığına seçildi. 12 de-
lege hayır oyu verirken 8
kişi de çekimser kaldı.
Kongrede Genel Başkanın
yanı sıra Besa Hareketi’nin

en üst düzey karar merci
olan yeni Merkez Meclis
üyeleri de seçildi.
www.dunyabulteni.net’e
göre: Makedonya’nın bir
Balkan ülkesi olarak Tür-
kiye ve Hırvatistan ile özel
ilişkilere sahip olması ge-
rektiğinin altını çizen Besa
Hareketi Genel Başkanı
Afrim Gaşi, “Makedon-
ya’nın özel ilişkilere sahip
olması gereken diğer bir
ülke Türkiye. Bunu Tür-
kiye daha en başından iti-
baren karşılık beklemeden
Makedonya’yı desteklediği
ya da farklı alanlarda yar-
dımları bulunduğu için
değil,  sadece Makedonya
Arnavutları için olmamak
üzere tüm vatandaşların çı-
karı bizi iyi ilişkilerimiz ol-
masını gerektiriyor” dedi. 

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Birliği üyeliği ile
birlikte Hırvatistan va-
tandaşlarının Almanya,

İrlanda ve Avusturya gibi diğer
üye ülkelere göç etmesinin yanı
sıra doğal nüfus artışının ekside
olması, yaklaşık 4 milyon kişi-
nin yaşadığı ülkede nüfusun
hızla azalmaya devam etme-
sine neden oldu. Hırvatistan
İstatistik Kurumu (DZS) veriler
göre, AB'ye üye olduktan sonra
yaklaşık 150 bin kişinin ülke-
den göç ettiği Hırvatistan'da,
bu süreçte ölenlerin yeni do-
ğanlardan 70 bin fazla olması
dikkat çekti. www.dunyabul-
teni.net’e göre: Temmuz 2013'te
AB'ye tam üye olan Hırvatis-

tan'da, o yıl 15 bin 262 kişi ülke-
den göç etti. Göç edenlerin sayı-
sında her yıl artış görülürken,
2014 yılında 20 bin 858, 2015 yı-
lında 29 bin 651 ve 2016 yılında
36 bin 436 kişi ülkeden göç etti.
2017 yılında ise 41 bine yakın
Hırvat'ın ülkeden göç ettiği tah-

min ediliyor. Öte yandan, nüfu-
sun sürekli olarak azalmasının
bir diğer önemli faktörü de
ölenlerin yeni doğan sayısından
fazla olması. Ülkede son 5 yılda
ölümlerin sayısı yeni doğanlar-
dan 70 bin fazla. Bu dönemde
261 bin ölüm kayıtlara geçerken

sağlıklı doğum sayısı 191 binde
kaldı.
Geçen yıl 54 bin 264 kişinin öl-
düğü Hırvatistan'da yeni
doğan sayısı 36 bin 647 olurken
bu, son yüz yılın en düşük ra-
kamı olarak kayıtlara geçti. Hır-
vat akademisyen ve demografi
uzmanı Stjepan Sterc, yaptığı
açıklamada, göç meselesinin ül-
kenin geleceği ve gelişiminde
kilit rol oynadığını vurgulaya-
rak, "Göç, özellikle kaliteli iş
gücü bulma noktasında ciddi
sıkıntılara neden olabilir." ifade-
lerini kullandı. Göçün bu tem-
poda sürmesi durumunda
gelecek 10 yılda nüfusun 900
binden fazla azalabileceğine
işaret eden Sterc, devletin bu
konuda daha fazla önlem al-
ması gerektiğini söyledi.

Hırvatistan nüfusunda endi�e verici dü�ü�!

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an, Makedonya 
Cumhurba�kan� Gyorge �vanov ile gerçekle�tirdi�i ortak
bas�n toplant�s�nda, “FETÖ’yü in�allah dostlar�m�z�n da

deste�iyle Balkan co�rafyas�ndan söküp ataca��z.” dedi

BÜKRE�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Hareket Partisi
(THP) Genel Başkanı ve
Milletvekili Enes İbra-

him, Bükreş’te düzenlenen
Akdeniz Parlamenter Asam-
blesi 12. Genel Kurul toplan-
tısında Makedonya
Cumhuriyeti Meclis’ini tem-
silen katıldı. THP Genel Baş-
kanı Enes İbrahim ve BESA
Hareketi’nden milletvekili
Teuta Bilali Makedonya’yı
Akdeniz PA’da temsil ettiler.
Romanya Parlamento Sa-
rayı’nda düzenlenen Akde-
niz PA toplantısının açılışında
Romanya Senatosu Başkanı
Calin Popescu Tariceanu ve
Romanya Temsilciler Meclisi
Başkanı Liviu Dragnea ile
Romanya Dışişleri Bakanı

Teodor Melescanu birer ko-
nuşma gerçekleştirdi. Akde-
niz Parlamenterler Asamblesi
oturumunda Akdeniz’de gü-
venlik, şiddet içeren aşırılık
ve terörizm, ticari ve ekono-
mik işbirliği, iklim değişikliği
ve insan haklarının korun-
ması konuları ele alındı. Türk
Hareket Partisi Genel Baş-
kanı ve Milletvekili Enes İb-
rahim terörizm ve terörizmle
mücadele konusunda bir ko-
nuşma yaptı. www.timebal-
kan.com sitesine göre: Enes
İbrahim ve beraberindeki
heyet komşu ülke milletve-
killeri yanısıra TBMM Baş-
kan Vekili Ahmet Aydın ve
Türkiye Cumhuriyeti millet-
vekilleri, Akdeniz PA Başkanı
Pedro Roque ve Genel Sekre-
ter Sergio Piazzi ile görüşme
gerçekleştirdi.

THP Ba�kan� �brahim 
Makedonya’y� temsil etti

Erdoğan Balkanlar’daki FETÖ
uzantılarına meydan okudu

BESA’n�n yeni Ba�kan� Ga�i’den
TÜRK�YE AÇIKLAMASI

Satranç bilir misiniz? Türkiye’nin
�ah oldu�u Kafkasya, Ortado�u,
Akdeniz, Ege bölgesi ve Avras-

ya’n�n bulundu�u büyük bir satranç tah-
tas� dü�ünün. Türkiye, Rusya ile yapt���
stratejik i�birli�i ve ordusunun ba�ar�l�
ilerleyi�i ile ABD, �srail, Almanya, �ngil-
tere ve di�er Avrupa �er odaklar�n�n ner-
deyse bir as�rd�r çöreklendi�i dünyan�n
enerji merkezi say�labilecek Irak, Suriye
ve �ran üçgeninde etkinli�i eline geçir-
mek üzere. Zaten Rusya ve Azerbaycan
gibi di�er (Kafkasya) petrol ve do�al gaz
kaynaklar� da Türkiye üzerinden Avrupa’ya
da��lacak. Bu demek oluyor ki, satranç tahta-
s�nda kar��m�zda oynayanlar�n son derece
önem verdi�i vezirleri tehdit alt�nda. Bir
yanda Türkiye’ye gizli bir ekonomik am-
bargo uygulayan bu �er odaklar� önce PKK
ve DHKP-c’yi, ard�ndan Fetocular� ve sonra
da Barzani piyonunu öne sürdüler ancak kay-
bettiler. Ard�ndan PKK/YPG/DAE�/PYD’yi
üstümüze sald�lar, orda da kaybediyorlar.
Türkiye, önce Afrin sonra Münbiç’e devam
etmekte kararl�. Ondan sonras� ise Allah
bilir.  Bunlar veziri asla kaybetmek istemeye-
ceklerdir. �imdi yeni bir hamle olarak Ege’de
acaba yeni bir ta� m� sahaya sürülüyor? Öyle
ya Yunanistan’�n son günlerdeki hareketlili�i
bo�una de�il.

BULGAR�STAN’DA ORTAYA
ÇIKAN HAÇ OPERASYONU

Geçenlerde sakl� kalm�� çok enteresan bir
gerçek ortaya ç�kt�. Bilmiyorum Balkanlar-
dan gelen haberleri takip edebildiniz mi?
Bulgaristan Meclisi karar�yla kurulan Komü-
nizm Dönemine Ait Gizli Servisleri Ara�-
t�rma ve �nceleme Komisyonu, çal��malar�
s�ras�nda eski komünist rejimin
planlad��� "Haç Operasyonuna ili�kin belge-
lere ula�t�. Komisyonun �ubat ay� sonunda
yay�nlayaca�� eski gizli belgeleri içeren kita-
b�n baz� al�nt�lar� Bulgar medyas�na yans�d�.
Komünist rejimin 1944-1991 dönemine ait
D�� �stihbarat (PGU) biriminin çal��malar�n�n
ele al�nd��� kitab�n ilk cildindeki bilgilere
göre, dönemin PGU genel müdür yard�mc�s�
16 Kas�m 1970 tarihinde Fener Rum Patrik-
hanesi'nin kundaklanmas� plan�n� masaya ya-
t�rd�. Plana göre, kundaklaman�n 1971 y�l�n�n
sonuna kadar gerçekle�mesi gerekiyordu.
Amaç ise o dönemde Demir Perde'nin öte-
sinde, NATO müttefikleri
olan Yunanistan ile Türkiye aras�nda kriz ç�-
karmakt�. Ar�ivdeki belgelerden, komünistle-
rin son anda geri ad�m atarak plandan
vazgeçti�i görülüyor.
"Fener Rum Patrikhanesi, Türkiye ile Yuna-
nistan aras�nda sürekli siyasi bunal�mlara
neden oluyor. Bu bunal�mlar�n her biri de
mutlaka tepki uyand�r�r. Bu kadar hassas bir
sinir noktas�na müdahale ederek, sivri bir gi-
ri�imin düzenlenmesi, Türk-Yunan ili�kile-
rine önemli ölçüde zarar verebilir. ABD ise
ç�kan bunal�mda saf tutmak üzere zor bir ka-
rarla kar�� kar��ya gelecektir." ifadeleri yer
ald�. Bak sen �u Bulgar’�n i�ine. Böyle strate-
jik ve ilginç bir hamleyi Bulgarlar tek ba��na
dü�ünmü� olabilirler mi? Bu arada son gün-
lerde Bulgaristan’�n Karadeniz k�y�lar�nda
ABD ile yapt��� askeri tatbikatlar da dikkat
çekiyor. Hadi hay�rl�s�.

YUNAN�STAN’A 
NE OLUYOR?

Neyse biz dönelim tekrar bugüne. Ne demi�-
tik, “Dikkat !!!  Yunanistan’da ilginç �eyler
oluyor”
Hat�rlanacak olursa 15 Temmuz darbe giri�i-
mine kar��an asker k�l�kl� baz� teröristler Türk
silahl� kuvvetlerine ait bir helikopteri kaç�ra-
rak Yunanistan’a kaçm��lard�. Daha önce
Enosis Albaylar cuntas� ile askeri darbeleri
çok iyi bilen ve bundan can� yanm�� Yuna-
nistan, asl�nda uluslararas� hukuka göre suç
olan askeri darbeye kar��m�� bu suçlular�
Türkiye’ye teslim etmesi gerekirken yap-
mad�. Kaç�r�lan helikopterde bir ABD’li �ah-
s�n oldu�u iddialar�, olaya ba�ka bir boyut
kazand�rd�.
Di�er yandan, Türkiye ile Yunanistan ara-
s�nda, K�br�s, Ege Adalar�, 12 mil, Bat�
Trakya gibi y�llanm�� meseleler yetmezmi�
gibi bir anda nur topu gibi Kardak kayal�klar�
krizi de do�uverdi. Gelin inceleyelim.

KARDAK KAYALIKLARI 
MESELES�

1995’in son günlerinde Figen Akat isimli yük
gemisi Kardak Kayalar�nda karaya oturunca
Kardak kayal�klar�n� tan�m�� olduk. Can kay-
b�n�n ya�anmad��� bu s�radan deniz kazas�,
Türkiye ile Yunanistan aras�nda ciddi bir
krize neden oldu; aradan 21 y�l geçti yine
sorun devam ediyor. O tarihte,  Bodrum'un
3,8 mil aç���ndaki kayal�ktan gemiyi kimin
kurtaraca�� tart��ma konusu olmu�tu.  Sonra
gemi zaten kendi olanaklar�yla kurtulmu�tu.
Ancak bir kere sorun ortaya ç�km��t�, geriye
ka��mak kal�yordu. Öyle de oldu. 26 Ocak
1996 günü, Kardak’a en yak�n ada olan Ka-
limnos (Kilimli) Adas� papaz�, belediye ba�-
kan yard�mc�s� ve çocuklar�n Kardak
Kayal�klar�na ç�kt� ve bayrak dikti. Ard�ndan
27 Ocak günü Hürriyet Haber Ajans� �zmir
Bürosu'ndan Aykut F�rat ve Cesur Sert,
Kanal D kameraman� Osman Korkmaz ve
pilotlar� Kemal Süler, Kardak’� görüntüle-
mek için havaland�. Kendi ifadelerine göre
kayal�kta Yunanistan bayra��n� görünce hava
ko�ullar�n�n olumsuzlu�una ald�rmadan ini�
yapt�lar. Yanlar�nda Türkiye bayra�� vard�,
Yunanistan bayra��n� indirip diktiler. Bunlar�
yaparken foto�raflar�n� çekip haber yapt�lar.
Haber yay�nlan�nca gerilim daha da art�rd�.
Yunanistan askerleri iki kayal�ktan do�uda

olan�na ç�kt�. 30 Ocak gecesi Türkiye SAS
komandolar� bat�daki Kardak kayal���na
ç�kt�. Kayal�klar�n iki taraf�nda iki bayrak dal-
galan�yordu. 30 Ocak'� 31 Ocak'a ba�layan
gece Yunanistan’�n bölgedeki helikopteri
dü�tü. Üç ki�ilik mürettebattan kurtulan ol-
mad�. Yunanistan taraf� helikopterin Türkiye
taraf�ndan dü�ürüldü�ünü iddia etti. Türkiye
taraf� hava �artlar�n�n kötü oldu�u, bu ne-
denle dü�tü�ünü öne sürdü. Kardak'ta iki ta-
raf�n askerlerinin birbirlerine ate� açt���
iddialar� seneler içinde çe�itli kereler iddia
edildi. Kriz ABD Ba�kan� Bill Clinton'un iki
tarafa açt��� telefonlar;  Amerikan delegesi
Richard Holbrooke ile NATO Genel Sekre-
teri Javier Solana’n�n araya girmesiyle çö-
züldü.

S�LAHLANDIRILAN 
EGE ADALARI

Ege Denizindeki 12 ada krizini de hat�rlaya-
l�m. Osmanl� �mparatorlu�u’nun yakla��k
400 y�l yönetti�i Rodos ve 12 Ada, Nisan-
May�s 1912’de �talya ile Osmanl� Devleti
aras�ndaki Trablusgarp Sava�� s�ras�nda �tal-
yanlar taraf�ndan i�gal edildi. Balkan Sava�-
lar� s�ras�nda Ekim-Kas�m 1912’de di�er Ege
Adalar� da Yunanistan taraf�ndan i�gal edildi.
Birinci Dünya sava�� sonunda Ege Adala-
r�’n�n kime ait oldu�u, 24 Temmuz 1923 ta-
rihli Lozan Antla�mas� ile belirlendi. Bu
antla�man�n 15. maddesi Rodos ve 12 Ada
ile Meis’i �talya’ya b�rakt�. 12. maddesi de
Gökçeada ve Bozcaada d���nda kalan Ege
Adalar�’n� askerden ar�nd�r�lmak �art�yla Yu-
nanistan’a b�rakt�. �kinci Dünya Sava��’nda
sonras� 10 �ubat 1947’de �talya Paris Antla�-
mas�n� imzalad�. Bu antla�mayla 12 Ada si-
lahs�zland�r�lmak �art�yla Yunanistan’a
b�rak�ld�. Ancak Yunanistan bu anla�maya
uymayarak adlar� sürekli silahland�rd�. Ger-
ginli�i t�rmand�rd�.

YUNAN�STAN’DAK� 
A�IRI M�LL�YETÇ�LER

Yunanistan’da ciddi bir ekonomik kriz var.
Yunanistan kredi anla�malar�ndan do�an
ekonomik krizin etkilerini hala ya��yor.
SYRIZA’n�n koalisyon orta�� milliyetçi Ba-
��ms�z Yunanlar (ANEL) lideri �u an Sa-
vunma Bakan� olan Panos Kammenos.
Yunanistan taraf�nda gerilimi art�ran aç�kla-
malar ondan geliyor. Kammenos bir Yunan
milliyetçisi ve 1996 Kardak Krizi ile yak�n-
dan ilgili. Göreve geldi�inden beri her y�l dö-
nümünde dü�en helikopterdeki üç
Yunanistan askeri için kayal�klara çelenk b�-
rak�yor. Bu lüzumsuz i�lemi geçen gün tekrar
yapt� ve iki ülke aras�nda gerginli�i art�rd�..

BA�BAKAN YILDIRIMDAN
NET VE SERT AÇIKLAMA

Di�er yandan hat�rlanacak olursa Yunanistan
Ba�bakan� Çipras, Avrupa Birli�i Zirvesi'nde
Türkiye'nin Ege ve Do�u Akdeniz'deki faali-
yetlerini ele�tirerek Türkiye'yi Avrupa Birli�i
liderlerine �ikâyet etmi�ti. Türkiye, Suriye s�-
n�r�nda ciddi bir askeri operasyon içindeyken
kom�u dedi�imiz Yunanistan’dan bu gibi at-
raksiyonlar�n gelmesi asla kabul edilemez.
Yunanistan’�n bu anla��lmaz ç�k��lar�na Tür-
kiye’den cevap gecikmedi. Yunanistan'a
Kardak uyar�s� yapan Ba�bakan Binali Y�ld�-
r�m "Biz terörle mücadele ile me�gulken
kom�ular�m�z�n bulan�k suda bal�k avlama
hevesine kap�lmas� hiç yak���k almaz. Bunun
da ho� kar��lamay�z. Buna benzer bir faaliyet
e�er olursa Türkiye olarak bizim her zaman
tedbirimiz vard�r. Hiç kimse endi�e etmesin."
diye konu�mu�tu. Ba�bakan Y�ld�r�m dün
tekrar bir aç�klama yapt�. Ve dedi ki; “Tür-
kiye bugün hem yurt içinde hem yurt d���nda
terörle mücadele ederken baz�lar� f�rsat� gani-
met bilerek Ege’de Akdeniz’de bir tak�m
komplolar bir tak�m tezgâhlar pe�indeler. Bu-
radan aç�k ifade ediyorum... �artlar ne olursa
olsun, Türkiye, deniz kuvvetleri olarak her
hal ve �artta her türlü tehdidi bertaraf edecek
güçtedir. Kimse yanl�� hesap yapmas�n.”

�N�ALLAH 
AKLISEL�M KAZANIR

Yunanistan, rahat durmayaca�a benziyor.
Anla��lan birileri kom�uyu kar��m�za ç�kar-
maya haz�rlan�yorlar. Yaz�k hem de çok
yaz�k. �ki ülke aras�nda son y�llarda güzel ge-
li�meler de olmu�tu. Bilindi�i gibi Türkiye ve
Yunanistan kom�u olan iki ülke durumunda-
lar.  Ticari, turistik, sportif, kültürel o kadar
çok güzel ve olumlu yap�lacak �ey varken
böyle bo� �eyler Yunanistan’a çok zarar
verir. Türkiye gibi önemli bir ülkenin dostlu-
�unu itip dü�manl�k etmek akla zarar görünü-
yor. Dü�manl�k, milliyetçilik, gerginlik
kimseye fayda sa�lamaz. Keskin sirke kü-
püne zarar verir. �n�allah Yunanistan’da akl�-
selim insanlar bu kötü gidi�e son vermek için
harekete geçerler. Herkesin bilmesi gereken
bir �ey var. Bu i�in �akas� yok. Türkiye kesin
kararl�d�r. Güçlüdür ve ne yapt���n� bilmekte-
dir. Dedik ya bu bir satranç oyunu.  Türkiye
kar��s�na sürülen piyonlar� birer birer yemek-
tedir. Yak�nda �ah çeker, bilesiniz.

Rifat SA�T

YUNAN�STAN’A 
D�KKAT 
ETMEK

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
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Kosova’nın bağımsızlığının 10.
yılı nedeniyle Kosova kökenli
dünyaca ünlü sanatçı Rita Ora

başkent Priştine’de sahne aldı. Ülke-
nin bağımsızlığının 10. yılı kutlama-
ları çerçevesinde Priştine’de
konserler düzenlendi. Bu kapsamda
dünyaca ünlü pop sanatçısı Rita Ora,
sahne aldı. Ora, bölgenin farklı yerle-
rinden konsere katılan on binlerce ki-
şiye keyifli anlar yaşattı. Öte yandan
pop sanatçısı Rita Ora, düzenlenen
basın toplantısında, el işaretiyle Ar-
navut bayrağındaki çift başlı kartal
simgesini yaparak, Kosova bağımsız-
lığının 10. yıl dönümünü kutladı. “Ne
kadar faza olursak, o kadar büyük
oluruz.” diyen Ora, kendisi için en
önemli şeyin beraber olmak oldu-
ğunu belirtti. www.timebalkan.com’a
göre: Ora, Kosova’nın artık dünyada
Dua Lipa ve Bebe Rexha gibi Arnavut
kökenli şarkıcılar ile temsil edildiği-
nin altını çizdi.

10’uncu 
ba��ms�zl�k 
y�ldönümü, 
Rita Ora ile 
keyiflendi

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’nın bağımsızlığı-
nın 10’uncu yıl dö-
nümü kutlamalarına

katılan Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Ahmet Yıldız, Kosova
Dışişleri Bakanı Behgjet Pa-
colli tarafından kabul edildi.
Kosova Dışişleri Bakanı Behg-
jet Pacolli, bağımsızlığın
10’uncu yıl dönümü kutlama-
larına katılan Türkiye Dışişleri
Bakan Yardımcısı Ahmet Yıl-
dız ile bir araya geldi. Görüş-
mede Kosova ile Türkiye
arasındaki ilişki ve işbirliğinin
tüm alanlarda daha ileriye ta-
şınma imkanlarının ele alın-
dığı öğrenildi. Dışişleri Bakanı
Pacolli, Kosova’ya tüm süreç-

lerde destek vermesinden do-
layı Türkiye’ye teşekkürlerini
iletti. Dışişleri Bakan Yardım-
cısı Yıldız ise, Kosova’yı ilk ta-
nıyan ülkelerden biri olan
Türkiye’nin Kosova’yı destek-
lemeyi sürdüreceğini belirtti.
Görüşmede Yıldız’a Türki-
ye’nin Kosova Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç, Dışişleri Bakanı
Behgjet Pacolli’ye de Kosova
Dışişleri Bakanlığı Ekonomi
Diplomasisi Departmanı Mü-
dürü Güner Ureya eşlik etti.
www.timebalkan.com sitesine
göre; Bakan Yardımcısı Yıldız,
ayrıca Kosova Meclisi Genel
Kurulundaki törene, resmi
geçit törenine ve Kosova
Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi tarafından verilen resep-
siyona katıldı.

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın bağımsızlığının 10'uncu
yıl dönümü, Ankara'da düzenle-
nen bir etkinlikle kutlandı. Koso-

va'nın Ankara Büyükelçisi Avni
Spahiu'nın ev sahipliğindeki resepsi-
yona, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Faruk Özlü'nün yanı sıra çok sayıda dip-
lomatik misyon temsilcisi katıldı. Özlü,
Kosova ile Türkiye'nin ortak tarihin, kül-
türün ve medeniyetin birbirine dost ve
akraba iki toplum olduğunu belirterek,
Türkiye'nin Kosova'yı ilk tanıyan ülke-
lerden biri olduğunu söyledi.
"Dost ve kardeş ülke Kosova, bağımsızlı-
ğının ilk 10 yılında büyük başarılara
imza attı." diyen Faruk Özlü, Türkiye'nin
Kosova'nın kalkınması için her zaman

destek verdiğinin altını çizdi. Özlü, Ko-
sova'da 600'e yakın iş adamının faaliyet
gösterdiğine işaret ederek, iki ülke ara-
sındaki ticaret hacminin daha da artaca-
ğına inandığını vurguladı.
www.haberler.com’a göre: Büyükelçi
Spahiu, "Bu yıl aynı zamanda Kosova
için dost ve ortak olan Türkiye ile arasın-
daki mükemmel ilişkilerin de 10'uncu yıl
dönümüdür. Aynı tarihte Türkiye Cum-
huriyeti resmi olarak Kosova Cumhuri-
yeti'ni tanıdı ve yakın dostluk ve iş
birliği için temeller atıldı." ifadelerini
kullandı. Türkiye'nin Kosova'ya sun-
duğu destekten dolayı şükranlarını dile
getiren Spahiu, "Kosova-Türkiye ilişkile-
rinin kökleri derin kökenlere sahiptir ve
5 asırlık ortak bir tecrübeyi paylaşmakta-
dır." dedi.

Türkiye’den Kosova’ya
‘destek sürecek’ sözü

Kosova’n�n ba��ms�zl���n�n 10’uncu y�l dönümü kutlamalar�na kat�lan D��i�leri Bakan
Yard�mc�s� Ahmet Y�ld�z, Kosova D��i�leri Bakan� Behgjet Pacolli taraf�ndan kabul edildi

Ankara’da ‘Kosova Milli Günü Resepsiyonu’
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TİKA’dan Arnavutluk’ta engelli
çocukların eğitimine destek

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın İzmir Başkonsolosu
Argyro Papoulia, 2017’de 62 bin
Türk vatandaşına Yunanistan vizesi

verdiklerini belirterek, bunun bir rekor ol-
duğunu ifade etti. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; İzmir Ticaret Odası
(İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem
Demirtaş’ı ziyaretinde konuşan Papoulia,
Yunanistan’ı geçen yıl binlerce Türk vatan-
daşının ziyaret ettiğini söyledi.

İKİ HALK BÜYÜK BİR 
YAKINLAŞMA İÇİNDE

Papoulia, genel şartları taşıyan herkese ko-
laylık sağlamaya çalıştıklarını dile getire-
rek, “2017’de konsolosluk olarak 62 bin
Türk vatandaşına vize verdik. Bu rekor an-
lamına geliyor. Avrupa ülkeleri arasında
birinciyiz. İki halk büyük bir yakınlaşma
içinde.” diye konuştu. Demirtaş da Yuna-
nistan’ın İzmir Konsolosluğunun vize ko-
nusunda çok yardımcı olduğunu aktardı.

�zmir’den ‘rekor’
Yunanistan vizesi

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığınca (TİKA),
Arnavutluk’un başkenti

Tiran’da bulunan Tiran Görme En-
gelli Öğrenciler Enstitüsündeki sekiz
sınıfın tadilatı ve donanımı tamam-
landı. TİKA tarafından tadilatı ve
donanımı tamamlanan sekiz sınıfın
açılış törenine Arnavutluk Eğitim,
Spor ve Gençlik Bakan Yardımcısı
Besa Shahini, Türkiye’nin Tiran Bü-
yükelçisi Murat Ahmet Yörük, TİKA
Tiran Koordinatörü Necip Özay
Özütok ve enstitü yöneticileri ka-
tıldı. Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Yörük yaptığı açıklamada, herkesin
bir gün engelli olabileceğini anımsa-
tarak, görme özürlü olmanın öğren-
meye ve üretmeye engel olmadığını
ifade etti. Gerçek engelin bedenlerde
değil zihinlerde olduğunun altını
çizen Yörük, özel ihtiyaçlı çocuklara
özel eğitim imkanları sunabilmenin
çağdaş toplumların bir gerekliliği ol-
duğunu vurguladı. www.timebal-
kan.com’a göre: Yörük, “Her ne
kadar Türkiye ile Arnavutluk ara-
sında coğrafi bir sınır olmasa da biz
Arnavutluk’taki kardeşlerimizi gön-
lümüzdeki komşular olarak görüyo-
ruz. Bu nedenle Arnavutluk’taki

çocuklarımız da bizim çocuklarımız-
dır, gönül komşularımızın çocukları-
dır. Biz sizleri de çok seviyoruz.
Sizlerle birlikte olmaktan da çok
mutluluk duyuyoruz çocuklar.”
dedi. Arnavutluk Eğitim, Spor ve

Gençlik Bakan Yardımcısı Shahini de
engelli çocukların eğitimi ile bu ço-
cukların maksimum sonuç elde et-
melerinin amaçlandığını dile getirdi.
TİKA, görme engelli öğrencilerin ya-
tılı eğitim gördüğü 8 sınıfın tadilatı-

nın yanı sıra okula yatak, dolap, san-
dalye ve masa gibi donanım deste-
ğinde de bulundu. Enstitüde
Arnavutluk’un farklı yerlerinden
gelen 6-18 yaş arası toplam 70 öğ-
renci eğitim görüyor.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl���nca (T�KA), Arna-
vutluk’un ba�kenti Tiran’da bulunan Tiran Görme Engelli Ö�ren-
ciler Enstitüsündeki sekiz s�n�f�n tadilat� ve donan�m� tamamland�

Lavrov: Balkanlar'daki Ortodoks
Kiliseleri siyasete karı�ıyor

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Balkanlar'daki
Ortodoks kiliselerinin siyasete karıştığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Sırbistan ziya-

reti sırasında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandr Vuçiç ve
Bosna Sırp Cumhuriyeti Entitesi Cumhurbaşkanı Milorad
Dodik'le birlikte başkent Belgrat'taki Aziz Sava Kilisesi'nin
ana kubbe mozaik dekorasyonunun sunumuna için gerçek-
leştirilen törene katıldı. www.haberler.com’a göre; Lavrov
törende yaptığı konuşmada, Rusya ve Sırp Ortodoks kilise-
lerinin Karadağ ve Makedonya'da siyasi oyunlarda bulun-
maya çalıştığını söyledi. Lavrov, "Balkanlar'daki Rus ve Sırp
Ortodoks kiliseleri siyasete karışıyor. Hepimiz, kiliselerin
politik oyunlara nasıl katıldığını görüyoruz" ifadelerini kul-
landı. Lavrov, "Ortodoks inancımız, kilisemizin ve vatan-
daşlarımızın yaptıklarıyla ilgili bize güven verdiği için her
zaman farklıydı" dedi. Rus bakan Ortodoks kiliselerinin bu
durumdan kurtulabileceğine inandığını da söyledi. Lavrov,
"İnanıyorum ki, Ortodoks kiliselerimiz böyle bir zamanda,
bu gibi durumların üstesinden gelecektir" diye konuştu. 

Ahmet GÖKSAN

ÇABAMIZIN
GÜZEL�

“E�er Türkiye bir sald�r� dü�üncesiyle
Ada’ya ayak basmam�� olsayd�, birkaç
gün içinde bu topraklar ba�tanba�a ele
geçirilirdi. Bunu yapmad�. Ne kar��s�nda
mukavemet vard� ne de daha ileri yürü-
mesine engeller, manialar bulunuyordu.
Türkiye, bir gün içinde görevinin sona
erdi�ine inand���ndand�r ki kendi ken-
dine hatt�n� çizip duraklad�…  E�er o za-
manlar darbeciler taraf�ndan
öldürülmeye karar verilen Rumlar da
bugün dola��p geziyorlarsa bunu Türk
Ordusunun vaktinde ve zaman�nda
adaya ayak basabilmesine borçludur”.
1982

Dr. Faz�l KÜÇÜK

�nsanlar�n ya�am�nda varl�klar�n� sür-
dürebilmelerinin baz� ko�ullar� ol-
du�u yads�namaz. Uluslar�n da

vazgeçilmezleri aras�nda egemenlikleri-
nin, özgürlüklerinin ve güvenliklerinin
sa�lanmas� özel bir önem ta��maktad�r.
Bu unsurlardan mahrum olan uluslar�n
dünya çap�nda sayg�nl�klar�n�n da olma-
d��� biliniyor. Geçmi�te yaz�lanlardan ve
ya�ananlardan ç�kar�lan derslerle baz�
uluslar varl�klar�n� devam ettirebiliyor-
lar. Bu de�erlere sahip olmayan ülkeler
her zaman ezilmeye mahkűmdurlar. Bu
nedenle K�br�s Türkleri olarak bizlerinde
an�lan de�erlere sahip olmam�z adadaki
kal�c�l���m�zla bire bir ili�kilidir. Günü-
müzde elde etti�imiz de�erlere uzun so-
luklu bir mücadele sonras�nda
ula�t���m�z konusunda uzla�mam�z gere-
kiyor. Yine bu de�erlerimizi bize hiç
kimsenin alt�n tepsi içinde sunmad���n�n
da bilincinde olmal�y�z. Kar��m�zdakiler
ve onlar�n destekçilerine kar�� var olma
mücadelesi vererek ula�t���m�z� gençlere
de anlatmak ve onlar� da bilgilendirmek
gibi bir sorumlulu�umuz oldu�unu da
kaydediyoruz. Dün ya�ad�klar�m�z� anla-
t�rken dü�manl�k a��lanmamas� gereki-
yor. Ya�ananlar� anlatt�ktan sonra
gelecekte nas�l bir Kuzey K�br�s Türk
Cumhuriyeti istiyoruz sorusunun da ya-
n�t�n� vermek durumunday�z. Geçmi�te
ya�ananlar� anlat�rken kar�� unsurun
yapt�klar�na saplan�p kalmadan gençle-
rin neler istediklerini yine onlardan
almak dinlemek gerekti�ine inan�yoruz.
“Sen çocuksun ne biliyorsun?” demek
yanl���na dü�meden onlar� anlamak gere-
kiyor. Bu yakla��m adada kal�c�l���m�z�n
da temelini olu�turacakt�r. Bu temelin
kurulabilmesini destekleyecek en önemli
unsurlar�n ba��nda bir birimizi daha iyi
anlamak ve sevmek oldu�unu belirtme-
miz gerekiyor.

DEMOKRAS�N�N GERE��

Kuzey K�br�s Türk Cumhuriyeti’nin ku-
rulu�unun 34. y�l�nda bugüne dek yap�-
lanlar�n yan�nda daha yapacak
i�lerimizin oldu�unun da bilincindeyiz.
2018 y�l�n�n ilk günlerinde demokrasinin
gere�i bir genel seçime gidiyoruz. Bu
nedenle siyasi partilerin bir birlerini
k�r�p dökmeden k�r�c� olmadan ele�tirile-
rini yapmalar�n� istiyor ve bekliyoruz.
Gençlere örnek olmak gibi bir yükümlü-
lükleri oldu�u bilincine siyasilerin uya-
caklar�na inanmak istiyoruz. Ayn�
havay� teneffüs etmeye devam etti�imiz
sürece bir birimizin yüzüne bakaca��m�-
z�n da unutulmamas� gerekiyor.
Ada’daki kal�c�l���m�z� belirlerken özel-
likle 50 y�l� a�k�n süredir çözülemeyen
uyu�mazl���n 50 y�l daha beklenemeye-
ce�inin de bilincinde olmak zorunday�z.
Crans Montana’da görü�me masas�n� de-
virerek kaçanlara BM Genel Yazman�
Bay Antonio Guterres’in sorumluluk
yüklemeyip ayak topu söylemi ile top
çevirmesi anla��l�r olman�n ötesindedir.
Sorumlulu�u K�br�s Türklerinin temsil-
cilerine yüklemesi tarafs�z olmad���n�n
da göstergesidir. O zaman yap�lmas� ge-
reken bu ya�ananlar� kendimize anlat-
mak yerine dünya kamuoyunun da
bilgisine getirmek durumunday�z. �nsan-
lar�n ya�am�nda 34 y�l önemlidir. Buna
kar��n devletlerin ya�am�nda 34 y�ll�k
süre fazla uzun say�lmaz. Aradan geçen
sürede devlet olarak ulus olarak yerinde
saymad���m�z� kimse yads�yamaz. Bu-
lundu�umuz yerden daha ileriye gitmek
istiyorsak öncelikle Ulusal Konsey diye
tan�mlad���m�z yap�n�n olu�turulmas�
gerekiyor. Bu sürede ya�ad�klar�m�z
yeni kurulacak yap�n�n önünde engel de-
�ildir, olmamal�d�r. Ba�ta Cumhurba�-
kan� ve siyasi partiler olmak üzere bu
yap�n�n olu�turulmas� için çaba göster-
meleri gerekti�ini yineliyoruz. Yukar�da
da belirtti�imiz gibi elde etti�imiz kaza-
n�mlar� hiç kimse bize alt�n tepsi içinde
sunmam��t�r. 34 y�ll�k devlet ya�am�-
m�zda kar��la�t�klar�m�z bunun gösterge-
sidir. Devletimizi sokakta
kurmad���m�z�n bilincinde olmam�z ile-
risi için umut ����� olacakt�r. Bu nedenle
34. y�l�na ula�an devletimizin nice 34
y�llara ula�abilmesi için hep birlikte el
ele vererek çal��mam�z gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

ED�RNE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan’ın Yambol ken-
tinde binlerce yıllık geleneğe
sahip olan Kukerlandia

Maske Festivali, ilk kez Edirne'de
düzenlendi. El yapımı maske ve
rengarenk geleneksel kıyafetlerle
yapılan gösteriler, renkli görüntü-
lere sahne oldu. Edirne Belediyesi
ile Bulgaristan'ın Yambol Beledi-
yesi, sınır ötesi işbirliği kapsa-
mında proje hazırladı. İki ülkenin
karşılıklı olarak kültürünün tanıtı-
lacağı projede binlerce yıllık geç-
mişe sahip olan Kukerlandia
maske festivali gösteri ekibi, Edir-
ne'ye geldi.
www.dunyabulteni.net’e göre;
Edirne Belediyesi'nin trafiğe kapalı
olan Saraçlar Caddesi'nde düzenle-
diği etkinlikte el yapımı maskeler
ve geleneksel kıyafetlerle gösteri,
ilgiyle izlendi. Vatandaşlar, el ya-
pımı maskeler ve 20 kiloluk çanlar
takarak sembolik olarak baharı
karşılayan ekiple fotoğraf çektire-
bilmek için birbirleriyle yarıştı.
Bulgaristan Yambol Belediye Baş-
kanı Georgi Slavov, Edirne'de ol-

maktan çok mutlu olduğunu ifade
ederek, "Yıllar içinde Edirne ile iyi
dostluklar kurduk. İki halk içinde
güzel şeyler yaptık. Yambol Kuker
oyunları geleneğini Edirne'ye sev-
dirmek için iki belediye başkanı
olarak büyük emeğimiz var. Bunu
başardık. Bugünkü etkinlik, iki be-
lediye arasındaki dostluğun güzel
bir simgesidir. Her hafta sonları
Yambol vatandaşları Edirne'ye
gelir. Bu etkinlikle birlikte sınırla-
rın bir öneminin kalmadığını ve
insanlar arasında iyi ilişkiler olaca-
ğını gösterdik. Bu projemizle bera-

ber iki şehir halkına dostluğumuzu
pekiştirmek ve gelecek nesillere
olumlu bir gelişme bırakmak isti-
yoruz" dedi. Edirne Belediye Baş-
kanı Recep Gürkan da Yambol ile
kardeş belediye olarak bir çok et-
kinlik düzenlediklerini kaydede-
rek; "Trakya'yı kuran, adını veren
büyük Trak medeniyetinin 8 bin
yıllık bir geleneği olan Kuker festi-
valinin bir ayağını Edirne'de ger-
çekleştirdik. Önümüzdeki hafta
festival Yambol'da yapılacak, biz
de Edirneliler olarak orada olaca-
ğız, destek vereceğiz" dedi.

Edirne'de Kukerlandia
Maske Festivali
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Ülkede acil onarımı gereken çok
sayıda cami, hamam ve diğer
tarihi eserler, resmi makamla-

rın çeşitli engelleri nedeniyle restore
edilemiyor. Bulgaristan’da, minaresi
olmadığı, çevresinde arkeolojik alan
bulunduğu için veya farklı gerekçe-
lerle tarihsel anıt ilan edilen camiler
yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya
kaldı. İbadet merkezlerinin restoras-
yonu için yıllardır resmi makamlarla
hukuki mücadele veren Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü, camile-
rin “kültürel anıt” ilan edilmesi nede-
niyle ibadete kapalı tutulduğunu
belirtiyor. Camiler arasında güneyba-
tıdaki Küstendil kentindeki Fatih Sul-
tan Mehmed, Gotze Delçev’deki
Karaca Paşa ve kuzeydoğudaki Razg-
rad şehrinde bulunan Pargalı İbrahim
Paşa gibi ibadet merkezleri biliniyor.
Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali
bürokratik engeller çıkaran devletin
camilerin bakımını zorlaştırdığını söy-
ledi. İzbiştali, Küstendil’in şehir mer-
kezinde 1531’de inşa edilen Fatih
Sultan Mehmed camisinin restorasyo-
nuna 30 yıldır izin verilmediğini dile
getirerek, “Çürük tahta kaplamalı mi-
naresinden akan yağmur suları, göv-
desinin çöküşünü hızlandırıyor. Cami
kubbesindeki kurşun kaplamalar yıl-
lar önce sökülerek hurdacılara satıl-
mış. Cami içinde değeri biçilmez eski
halılar da satılıp kaybolmuş.” dedi.

İBADETE AÇILMALI

Caminin restore edilerek ibadete açıl-
ması gerektiğini kaydeden İzbiştali,
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Belediye yönetimi, Küstendil’deki
Müslümanların izlerini silmek için her
türlü çabayı gösteriyor. Camiyi kapalı
tutup minaresinin çökmesini bekliyor.
Küstendil Belediyesi İslam’ın izini sil-
mek istiyor. 30 yıldır onarımına mü-
saade edilmeyen, ibadete kapalı
caminin minaresinin düşmesini bekli-
yor. Şehirde yine tarihsel bir değer ta-
şıyan Ahmet Bey Camisi zaten tarih
müzesine dönüştürüldü. Minaresi yıl-
lardır yıkılmış olan o cami artık bir
ibadet yeri olarak görülmüyor. Man-
tık basit: Minare varsa cami olur, mi-
nare yoksa müze olur. Küstendil’de
Osmanlı döneminden kalma en az 11
cami vardı. Şu anda iki cami kaldı ve
ikisi de ibadete kapalı.”

Camilerin restorasyonu için yetkililer-
den anlayış ve ilgi beklediklerini akta-

ran İzbiştali, Türkiye’nin dini mekan-
lara yönelik verdiği önemi örnek gös-
terdi.
Sofya Bölge Müftüsü Mustafa İzbiştali
şunları kaydetti:
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan hangi dine ait olursa olsun, ibadet
yerlerinin nasıl korunabileceğini çok
iyi bir şekilde gösterdi. İstanbul’daki
Sveti Stefan kilisesinin onarımı buna
güzel bir örnek. Erdoğan destek ver-
mezse başka kimse destek vermeye-
cek. Onun sözü kilit önem taşır.
Erdoğan Sveti Stefan Kilisesi konu-
sunda sözünü nasıl tuttuysa bizim
Başbakanımız Boyko Borisov’un da
öncelikli olarak Küstendil ve Razg-
rad’daki camilerin onarımına destek
vermesini bekliyoruz çünkü bu eser-
ler bizim ortak kültürel mirasımızdır,
onu sahiplenmek ortak görevimizdir.”

Küstendil’deki caminin müze değil
ibadet yeri olarak restore edilmesi ge-
rektiğini vurgulayan İzbiştali, “İstan-
bul’daki Sveti Stefan Kilisesi müze
olarak değil ibadete açık bir kilise ola-
rak restore edildi.” dedi. Karlovo,
Smolyan, Dupnitza ve daha birçok
kentte benzer sıkıntıların yaşandığı
Osmanlı döneminden kalma eserlerin
bulunduğunu anlatan İzbiştali, bin-
lerce Müslüman’ın yaşadığı Razgrad
şehrinde ibadete açık tek bir caminin
bulunduğu bilgisini paylaştı.

CAMİ AB’NİN DE 
ZENGİNLİĞİ

Güneybatıda Yunanistan sınırına
yakın Gotze Delçev şehrinde de 4 bin
Müslüman, 100 kişilik bir mescidde
veya önündeki alanda namaz kılmak
zorunda kalıyor. Bölgede 1400’lü yıl-
larda inşa edilen Karaca Paşa Ca-
misi’nin kubbesi 2011’de çökmesinin
ardından bakımsızlık nedeniyle çürü-
meye terk edildi. Cami, zaman zaman
da ırkçı saldırıların hedefi oluyor Bla-
goevgrad Bölge Müftüsü Aydın Mu-
hammed de çevresinde arkeolojik
kalıntılara rastlandığı gerekçesiyle ca-
minin ibadete kapatıldığını hatırlattı.
Caminin restorasyonunun yapılma-
sını beklediklerini dile getiren Mu-
hammed, caminin kırık minaresi ve
çöken duvarlarının büyük zarar gör-
düğü bilgisini paylaştı. Muhammed,
“Her bir devlet, Roma, Antik Yunan,
Osmanlı veya ne olursa olsun her bir
tarihi eserine sahip çıkmalı. Tarihsel
her bir taşın ayrı bir değeri var.” ifade-

lerini kullanarak, bölgedeki belediye-
nin bu camiye karşı tavrına anlam ve-
remediğini kaydetti.
Muhammed “Açıkçası, belediyenin
ibadete açık olabilecek bir yerden
nasıl bir huzursuzluk duyduğunu an-
layamıyorum.” diye konuştu. Hangi

dine ait olursa olsun ibadet yerlerinin
kurulması ve bakımının yapılması ge-
rektiğini anlatan Muhammed, “Me-
sela Türkiye’deki Sultan Ahmed
Camisi sadece Türkiye’ye değil tüm
Müslümanlara aittir. Bulgaristan’da
Osmanlı eseri Karaca Paşa gibi cami-
ler sadece bu ülkenin değil tüm Av-
rupa Birliği’nin (AB) ortak
zenginliğinin bir parçasıdır.” değer-
lendirmesinde bulundu.

AB BİR HRİSTİYAN
KULÜBÜ DEĞİL

AB’nin bir Hıristiyan kulübü olmadı-
ğını dile getiren Muhammed, “(AB)
Tüm yurttaşlarını sahiplenen bir ya-
pıya sahip olduğunu göstermek isti-
yorsa, Karaca Paşa gibi camilere de
sahip çıkması gerekiyor.” ifadelerini
kullandı. Müslüman toplumunun
kendi imkanlarıyla Karaca Paşa Cami-
si’ni restore etmeye hazır olduğuna
işaret eden Muhammed, bürokratik
engellerin kaldırılması ve politikacıla-
rın olaylara daha gerçekçi yaklaşma-
ları gerektiğini kaydetti.
“Tarihin burada koydurduğu her bir
taşın manevi değeri var.” diyen Mu-
hammed, şehirdeki vandalların yıkım
içindeki caminin taşlarını ve destekle-
rini kırarak çöküşünü hızlandırmaya
çalıştıklarını söyledi.

Esra BALKAN

DÜNYANIN 
EN E�S�Z VE 
EN DE�ERL� 
BAHARATI ! 

Çok de�erli okuyucular�m�z bu
hafta sizlerle Yunan topraklar�-
n�n k�rm�z� alt�n� olarak bilinen

Safran, Krokos veya Zafora olarak da
adland�r�lan mucizevi bitki Krokos
hakk�nda ki detaylar� payla�mak istiyo-
rum. Kraliçe Kleopatra taraf�ndan ilaç
olarak da kullan�lan sihirli bitkinin fay-
dalar� saymakla bitmiyor. Antik Yu-
nanlar taraf�ndan ise ilaç olarak
kullan�lmas�n�n yan� s�ra hamamlarda
parfüm ve afrodizyak özelli�inden ya-
rarlan�lan bitkiyi Araplar ise anestezide
“krokos”tan faydalanm��t�r. Home-
ros’un metinlerinde ve �ncil’de de
“krokos”tan bahsedilmektedir. Ürün
faydal� özelliklerini, bölgeye özgü top-
rak ve iklim ko�ullar� kadar iyi bak�ml�
alanlar, çok miktarda ���k, s�cak �l�man
bir iklime sahip orta verimlilikte kuru-
tulmu� toprak bölgenin safran yeti�tiri-
cileri taraf�ndan takip edilen ekim
teknikleri ve geleneksel uygulamalara
da borçludur. 

ÜÇ KIRMIZI 
ALTIN DAMGALI 

Kelimenin kökeni Yunan mitolojisine
dayanmaktad�r. Krókos mitolojiye göre
Tanr� Hermes’in çok yak�n bir arkada-
��d�r. Bir gün, iki arkada� disk atarlar-
ken Hermes, Krókos’u kafas�ndan
ölümcül bir �ekilde yaralar. Genç adam
yere y���l�r ve son nefesini verirken ka-
n�ndan 3 damla bir çiçe�in ortas�na
dü�er, üç tepeci�e dönü�ür ve çiçek
onun ad�yla an�lmaya ba�lan�r. Etimo-
lojik olarak crocus/safran kelimesi, Yu-
nanca “króki” = “κρόκη”
kelimesinden türetilmi� olup bir tez-
gâhta dokuma için kullan�lan iplik,
örülmü� �ey anlam�n� ta��maktad�r.
Yunan “krokos”u dünyadaki en iyi ka-
lite safrand�r. Safran (Krokos Kozanis)
yaz sonunda ya da erken sonbaharda
dikilen küçük yuvarlak bir çiçek so�a-
n�ndan yeti�ir ve her çiçe�inde üç k�r-
m�z� - alt�n damgal� teller olan küçük
mor çiçekler üretir. Safran baharat� bu
kurutulmu� tellerden yap�l�r. 

NEREDE BULAB�L�RS�N�Z? 

Safran�n say�s�z faydas�na hayran kala-
caks�n�z. Yeni mutfak maceralar� için
kullanmaya haz�r olun! Birkaç lifi bir
bardak suya doldurun, ama safran�n s�-
caktan ho�lanmad���n� unutmay�n;
s�cak suya batarsa renk ve aromas�n�
size b�rakmaktan kaç�nacakt�r. K�rm�z�
Yunan safran�yla yemek pi�irin ve mü-
kemmel aromas�nda kendinizi ��mart�n.
Ama di�er baharatlar�n aksine iyi bir
çimdi�in, ço�u yemekler için lezzet ve
renk eklemek ad�na fazlas�yla yeterli
oldu�unu da unutmay�n. 

MUC�ZEV� ETK�LER�

Safran piyasada hem lifler halinde hem
de toz halinde bulunur. �nsanlar, daha
uzun süre aroma ve renk tuttu�u için
lifleri tercih etme e�ilimindedir. Ay-
r�ca, lifleri kolayca toz haline getirebi-
lirsiniz. 

�dareli kullan�ld���nda, kaliteli safran
g�dalara zengin alt�n rengi ve lezzet
katar. Süzme peyniri ve parmesan gibi
peynir ürünlerinden çorbalara, tavuk ve
etlere, çe�itli alkollü içeceklere, ma-
karna ve pirinçlere kadar kullanabilece-
�iniz uzun bir besin listesi mevcuttur.
Antik zamanlardan beri safran, aromas�
ve canl� rengi, ancak ço�unlukla farma-
kolojik ve afrodizyak özellikleri nede-
niyle ünlüdür. Homer yaz�lar�nda
safran�n özelliklerine de�inirken, Kleo-
patra onu kozmetik ürünlerinde kullan-
m��t�r. Safran� günlük hayat�n�za dahil
etti�inizde kazanaca��n�z say�s�z avan-
tajdan hayrete kap�lacaks�n�z:

• Öncelikle, safran mükemmel bir uya-
r�c�d�r. Bitkinin iyile�tirici özellikleri
de say�s�zd�r! Son derece anti-inflama-
tuar ve derin antioksidan özelliklerinin
do�rulu�u uzun süre önce kan�tlanm��-
t�r.

• Ayr�ca, safran trombosit kümele�me-
sini önler ve beyin fonksiyonunu geli�-
tirir.

• Safran�n özellikleri kolesterolü dü�ür-
mede, sindirimi kolayla�t�rmada, mide
bulant�s�n� önlemede ve bebeklerin di�
ç�kar�rken a�r�s�n� yat��t�rmada etkili-
dir. Kanser önleyici özellikleri ise ara�-
t�r�lmaktad�r.

Balkan ülkelerinde ve Türkiye' de ya�a-
yan tüm hem�erilerime en derin selam-
lar�m� ve sayg�lar�m� sunar�m. 
I��kla kal�n...

‘

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

yıkılma tehlikesi yaşıyor

BULGARİSTAN’DAKİ 
OSMANLI CAMİLERİ

’Bulgaristan’da minaresi bulunmadı�ı ve çevresinde arkeolojik alan
oldu�u gerekçesiyle tarihsel anıt ilan edilen 27 Osmanlı Camisi, yıl-
lardır restore izni verilmedi�i için bakımsızlık nedeniyle minareleri
çökmü�, kapıları ve duvarları yıkılmı� durumda onarılmayı bekliyor
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Bir süredir ya�ad���m ülke ve
etraf�ndaki ülkelere bakt�-
��mda bir de�i�im görüyo-

rum. �ster iç  ister d�� siyasette
olsun, yap�lan ziyaretler ve al�nan
tutumlardan yola ç�karak birkaç
nokta gözüme ili�ti. Kendi kendime
“acaba” diyorum. Bu de�i�im beni
umutland�r�yor. Buralarda
Türkiye’ye kar��, 15 Temmuz’dan
önce ba�layan, darbe giri�imi s�ra-
s�nda ve sonras�nda da devam eden
çok farkl� bir tutum vard�. Geçen
y�l yazd���m birkaç yaz�da buradaki
medyada, baz� internet haber por-
tallar�nda yay�nlanan ve sosyal
medyada yer alan birtak�m haber-
lerden söz etmi�imdir. Bu haberle-
rin ço�u Türkiye’yi karalamaya
çal��an ba�ta Cumhurba�kan�
Recep Tayyip Erdo�an üzerinden
yalan ve farkl� alg�lar olu�turmaya
çal��an haberlerle doluydu. Bat�n�n
bu konuda çok etkisi vard�.
�stedikleri haberleri alarak, o haber-
ler üzerinden Türkiye’yi karalayan,
Cumhurba�kan� diktatörlükle suçla-
yan, demokrasinin olmad���n� ve
darbe giri�iminin de bir senaryo
oldu�una dair türlü türlü haberler
yay�p farkl� bir alg� olu�turmaya
çal���yorlard�. Ancak bir süredir
buna benzer haberlere pek denk
gelmiyorum. Tam aksine haberler
Türkiye ve Balkan ülkeleri aras�nda
i�birli�i, yat�r�mlar ve yeni projeleri
ele al�n�yor. Türkiye için “dost
ülke” tabiri kullan�lmaya ba�land�.
Bir tak�m çevreler bundan rahats�z-
l�k duysa da bu ya�anan yenili�i
hazmedemeyip provokasyonlar
yapsa da onlar�n bu taktikleri eski-
di�i için etkisini kaybediyor ya da
sönüp gidiyor.

BALKAN ÜLKELER�N�N
TÜRK�YE’YE BAKI�I

Türkiye için 2017 y�l� bir toparlan-
ma, derlenme, güçlenme y�l�yd�, bir
hamle yapmak için haz�rl�k y�l�yd�.
Yani öyle yans�d�. F�rt�na öncesi
sessizlik derler ya. Bat�, elindeki
son kozlar� kullan�rken Türkiye
sessiz sedas�z toparlan�yordu. Yay
gerildi, gerildi ve ok f�rlad�. Geçen
y�l�n son aylar�ndan ba�layarak,
2018’in ilk ay�ndan itibaren Balkan
ülkeleri yava� yava� Türkiye’nin
yan�nda yer almaya ba�lad�.
Cumhurba�kan� Erdo�an’�n,
S�rbistan ve Sancak ziyaretinden
sonra gözle görülen bir de�i�im
ya�anmaya ba�lad�. Oradan belki
fark edilmeyebilir ama burada
ya�ay�p bu de�i�imleri görmemek
imkâns�z. Birkaç olaydan bahset-
mek istiyorum. Kosova’n�n ba��m-
s�zl�k y�ldönümü her y�l 17
�ubat’ta kutlan�r, bu vesileyle de
ülkede her yerde Kosova bayra��
dalgalan�r, baz� �ehirlerde de Türk
bayra�� as�l�r. Prizren’de bir grup
Türk bayra��n� indirip çirkin bir
olaya imza att�. Geçen y�l da buna
benzer bir olay ya�anm��, bunu
yapan gençlerin ailesi ç�k�p bu
konuda özür dilemi�ti. Kosova
önemli bir ülke, y�llard�r tarih kitap-
lar�nda çocuklara okuttuklar� ders-
lere bakarsan�z, birilerinin uzun
zamand�r Arnavut-Türk dü�manl���
yaratmak istedi�ini görürsünüz.
Balkan ülkelerinde Arnavutlar,
Bo�naklar ve Türkler en büyük
Müslüman nüfusu temsil eder,
elbette ki bu üç farkl� milletin birbi-
ri ile s�k� dost olmalar�n� istemezler.
Bayra�� indirmek aç�k bir provo-
kasyon evet ama bu olay bir yan-
dan da o bayra�� kendi milli bay-
ramlar�nda �ehirlerinde asabilen bir
kesim oldu�unu gösteriyor. Sevgi
olmasa provokasyon da olmazd�.
Kosova’da ya�ayan Türk milletve-
killeri zaten bu olay�n pe�ini b�rak-
mad�, gereken yaz��malar� ve ted-
birleri ald�lar. Di�er yandan ayn�
Kosova’da bir dernek YPG/PKK
terör örgütlerinin propagandas�n�
yapmaya çal��t�. “Sabota Sosyal
Merkezi” müzik gecesi ad� alt�nda
bu gruplar�n propagandas�n� yap-
mak isterken, duyuruyu gören
Kosova Emniyet Müdürlü�ü
hemen gereken tedbirleri alarak
bunu engelledi. Bu grup daha önce
de Afrin Zeytin Dal� harekât� kar��t�
payla��mlar yapm��t�. Kosoval�
Arnavutlar�n büyük bir k�sm�n�n
Türkiye’de ya akrabas� ya yak�n�
vard�r ya da Türkiye’yi sever. Bu
bölgede bu gibi provokasyonlar�n
tek nedeni de tekrar Kosova ve
Türkiye aras�nda i�birli�i ve dostlu-
�un olmas�d�r. Mesela Kosova
Bar�� Gücü (KFOR) Türk Temsil
Heyeti Ba�kanl���, Kosova’n�n
güneyindeki �timle kasabas�nda

bulunan bir meslek lisesine
teknik donan�m yard�m� yapt�.
Heyet komutan� Albay Cem
Sinan Bar�m da “Türk askeri
geçmi�te oldu�u gibi gelecekte
de Kosoval� arkada�lar�yla,
karde�leriyle yan yana olmaya,
beraber olmaya devam ede-
cektir. Ö�rencilerimizin iyi bir

e�itim almas�, gelece�e umutla
bakmas�, bilgi ve beceriyle donan-
mas�n�n önemli oldu�unu dü�ünü-
yoruz” ifadelerini kulland�.

ABD’N�N 
KUDÜS KARARI

Di�er yandan Arnavutluk
Ba�bakan� Edi Rama’n�n
Cumhurba�kan� Erdo�an ile bera-
ber görüntüleri hep gündem olmu�-
tur, birçok programda da Erdo�an’�
savunmu�tur. Arnavutluk geçenler-
de Türkiye’nin giri�imiyle haz�rla-
nan, ABD’nin Kudüs karar�n� ele�-
tiren tasar�ya destek vererek
Türkiye taraf�nda yer alm��t�r.
T�KA’n�n da çal��malar� ve yat�-
r�mlar�n� göz önüne al�rsak bu böl-
gede de Türkiye’nin etkisi büyük-
tür. Ayr�ca Tiran’da in�a edilen ve
Balkanlar�n en büyük camisi olan
Namazgâh Camii de yine
Türkiye’nin büyük gayret ve çaba-
lar� ile in�aat edilmektedir. Sadece
orada çözülmeyi bekleyen FETÖ
durumu var ancak k�sa bir zaman
içinde tüm Balkan ülkelerinde
oldu�u gibi oradan da uzakla�acak-
lar, bekleyip görece�iz. BTSO yani
Bursa Ticaret ve Sanayi odas� ile
BALKANTÜRKS�AD
Balkanlarda kurulacak Türk Ticaret
merkezi için protokol imzal�yor.
Cumhurba�kan� Erdo�an, S�rbistan
Cumhurba�kan� Vuçiç ve Bosna
Hersek Devlet Ba�kanl��� Konsey
üyesi Bakir �zetbegoviç ile Y�ld�z
Saray� Mabeyn Kö�kü’nde görü�ü-
yor. Di�er taraftan Saraybosna ile
Belgrad aras�nda Türkiye’nin des-
te�i ile in�a edilecek otoyolun ba�-
lamas� kararla�t�r�l�yor. Bu otoyol
iki y�ld�r asl�nda bürokratik i�lemle-
re tak�lm�� vaziyetteydi. Tarihi bir
anla�ma olan bu güzergâh�n üzerin-
de tam 350 km yeni yol yap�lacak.
Türkiye bu gibi ad�mlarla Bat�’ya
resmen “ya bir yol bul, ya bir yol
aç ya da Balkanlardan çekil” diyor.
Yugoslavya da��ld�ktan sonra zaten
bu bölgeler tamamen Bat�’n�n eline
kalm��t�. �stedikleri gibi at ko�tur-
dular ama �imdi durum biraz de�i�-
ti. Afrin’de Türkiye, Ege’de
Türkiye, Balkanlarda Türkiye.
Hilal tamamlanacak gibi görünü-
yor.O kadar çok anlat�lacak konu
var ki, T�KA’n�n tek tek bütün faa-
liyetlerini yazsam sayfalar yetmez.
Bir de Macaristan’dan hükümetin
karar ald��� “Soros’u durdur” kam-
panyas� da dikkatimi çeken bir
ba�ka konu oldu. En sona
Makedonya kald�, özellikle sona
b�rakt�m. 12 �ubat’ta Makedonya
Ba�bakan� Zoran Zaev’in Türkiye
ziyareti vard�. �� adamlar�,
Makedonya’n�n Türk Bakan�, mil-
letvekilleri ve her iki ülkenin elçile-
rinin de e�lik etti�i bir tak�m görü�-
meler çok verimli geçmi� diye bir
duyum ald�k. Özellikle Türk yat�-
r�mc�lara kap�lar� sonuna kadar
açan Ba�bakan Zaev, “Türkiye
bizim en yak�n dostumuzdur, i�bir-
li�in ilerletilmesi de her iki ülkenin
yarar�nad�r” diyerek Türkiye’den
güzel haberler ile Üsküp’e döndü.
Özellikle “Türkiye’nin terörle
mücadelesinde onun yan�nday�z ve
bunu ispat edece�iz” demesi çok
önemlidir. Çünkü FETÖ konusun-
da bir y�ld�r Makedonya Hükümeti
sessiz kalm��t�. Tabi seçimler ve
hükümet kurulamama gibi sorunlar
da vard� elbette. Ama ilk olarak
geçen y�l�n Aral�k ay�nda
Makedonya Ba�bakan� ilk kez
“terör örgütü FETÖ” demesi ve
bunun akabinde Türkiye ziyareti de
çok önemliydi. Bir tela� var �imdi,
bizler de aç�kças� bekliyoruz ve
burada ya�ayan Türkler olarak da
ülkemizin Ba�bakan�ndan bu sözle-
ri duymak gurur vericiydi. Di�er
yandan Türkiye’nin Makedonya
isim sorununda sonuna kadar her
karar�na sayg� duymas� da önemli.
“Türkiye ile omuz omuzay�z” gibi
cümleler, haber portallar�nda
Türkiye’ye övgüler, e haydi baka-
l�m hay�rl�s� olsun. Tek Yunanistan
kald� bu bölgede direnen asl�nda
ama gereken cevab� da ald�.
Türkiye ile omuz omuzay�z art�k,
bahara ho� geldin diyelim, i�te
görüyorsunuz karde�lerim, Türkiye
Afrin’de terörü temizlemeye çal�-
��rken do�uda, bat�s�nda da güçlü,
rüya de�il bu anlatt�klar�m gerçek
hepsi. Bir zamanlar oldu�u gibi
kocaman bir co�rafyada hep ve
daima güçlü…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Leyla �erif EM�N

BALKANLAR’DA
TÜRK 

BAHARI MI?

K�rcaali ve Edirne belediyeleri
ortak AB projelerini görü�tü

ED�RNE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Edirne’de yapılan çalışma
toplantısında İki kardeş
belediye Edirne ve

Kırcaali’den ekipler, Avrupa
Birliği (AB) tarafından finanse
edilen ortak projelerin hazır-
lanmasında işbirliği imkânını
görüştüler. Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcıları Mümün
Ali ve Müh. Katya Mitovska,
Stratejik Planlama ve Proje
Yönetimi Şube Müdürü
Nadejda Tsvetkova, aynı şube-
de genç uzman Aleksandra
Rimpopova, Edirne Belediye

Başkan Yardımcısı Hakan
Işcan, AB Projeler Şube
Müdürü Ebru Eroğlu, Türkiye
ve AB Arasında Şehir
Eşleştirme Hibe Programı çer-
çevesinde gelecekte gerçekleşti-
rilecek bir proje hakkında kon-
sept oluşturmasını görüştüler.
www.timebalkan.com sitesin-
den alınan bilgilere göre: Bu
hibe programı AB ve Türkiye
tarafından finanse ediliyor. İkili
ilişkilerin geliştirilmesine ve iki
kardeş şehir halkları arasındaki
dostluğun yaygınlaşmasına
katkıda bulunacak farklı alan-
larda iki belediye arasında ikili
işbirliği ve deneyim paylaşımı
için fırsatlar tartışıldı.

Gaziantep Büyükşehir’den
Orkide Prizren Kadınlar

Derneği’ne sergi desteği
Sergide Kosova bayrak ve sembolleri, 10. y�l ba��ms�zl�k sembolleri, Prizren
ile serbest çal��malar Orkide Prizren Kad�nlar Derne�i kad�nlar� taraf�ndan

ka��t rölyef el sanatlar� çal��malar� olarak sanat sevenlerle bulu�tu
PR�ZREN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Orkide Kadınlar
Derneğinin Gaziantep
Büyükşehir Belediyesi

Gasmek destekleriyle ofisle-
rinde düzenledikleri kağıt
rölyef kursunda yetişen
kadın kursiyerler tarafından
Kosova’nın 10. Bağımsızlık
yıldönümüne yönelik hazır-
lanan 25 çalışmanın sergilen-
mesi Kosova Cumhuriyeti
Kültür, Gençlik ve Spor
Bakanlığı tarafından destek-
lendi. Sergide Kosova bayrak
ve sembolleri, 10. Yıl bağım-
sızlık sembolleri, Prizren ile
serbest çalışmalar Orkide
Prizren Kadınlar Derneği
kadınları tarafından kağıt
rölyef el sanatları çalışmaları
olarak sanat sevenlerle
buluştu. Kosova Meclisi
Başkan Yardımcısı ve KDTP
Milletvekili Müferra Şinik,
KDTP Milletvekili Fikrim
Damka, KDTP Prizren
Beledie Meclis üyeleri
Cennet Sayhadi Zuban ve

Cengiz Çesko ile dernek baş-
kanları ve çok sayıda sanat-
severlerin katıldığı sergi
büyük beğeni topladı.
Kosova Meclisi Başkan
Yardımcısı Müferra Şinik,
Orkide Kadınlar Derneği
başkanı ve yönetimini bu
anlamlı güne adadıkları

etkinlik için kutlayarak
Kosova’nın 10. Bağımsızlık
yıldönümüne adanmış bu
etkinlik için Orkide Kadınlar
derneğini, başkanını, üyele-
riini ve katılımcıları tebrik
ederek bu tür başarılı çalış-
maların devamını diledi.
KDTP Milletvekili Fikrim

Damka, Orkide Kadınlar
Derneğinin alışılmışın dışın-
da proje ve çalışmalarıyla
başarılara imza attıklarını ve
bu anlamlı günde yine çok
anlamlı bir projeyle farkında-
lık yarattıklarını dile getire-
rek kendilerine desteklerinin
devam edeceğini dile getirdi.

Mali�eva Belediye Ba�kan�’ndan
BAYRAMPA�A’YA Z�YARET
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Malişeva
Belediye Başkanı
Ragıp Begaj, Başkan

Aydıner’e nezaket ziyare-
tinde bulundu. Dost ve kar-
deş ülke Kosova’nın
Malişeva Belediye Başkanı
Ragıp Begaj, beraberindeki-
lerle birlikte, Bayrampaşa
Belediye Başkanı Atila

Aydıner’i makamında ziya-
ret etti. Oldukça sıcak bir
atmosferde gerçekleşen
ziyaret sırasında Kosova-
Türkiye ilişkileri ve
Bayrampaşa Belediyesi’nin
Balkanlar’da Ramazan pro-
jesi ele alındı. Ziyaretin
sonunda konuk Başkan
misafirperverliği için
Başkan Aydıner’e teşekkür
ederken Başkan Aydıner de
Begaj’a hediye takdim etti.

Üsküp Belediyesi ‘Üsküp 2014’
PROJES�N� �PTAL ED�YOR

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp Şehir
Belediyesi Başkanı
Petre Şilegov, heykel-

lerle bilinen “Üsküp 2014”
projesinin iptal sürecinin
başladığını söyledi. Üsküp
Mahkemesi’nin önündeki
Andon Yanev Koseto heyke-
linin kaldırılmasıyla
kamuoyunda çıkan tartışma-
lar sonucunda Üsküp Şehir
Belediyesi Başkanı Petre
Şilegov basın toplantısı
düzenledi. Üsküp şehrinde
gayrı meşru ve yasadışı dav-
ranışlara daha fazla taham-
mül edilmeyeceğini söyle-
yen Şilegov, “”Üsküp 2014•

projesinin iptal süreci başlı-
yor. Üsküp’te önceki hükü-
met tarafından daha önce
yürütülen tüm keyfi uygula-

malar yasal olarak test edile-
cektir” dedi. www.timebal-
kan.com’a göre: Andon
Yanev Koseto’un Üsküp

Mahkemesi önündeki hey-
kelinin yerine Üsküp Şehir
Belediyesi üzerinde BM
İnsan Hakları Evrensel
Beyannamesi’nin 10. madde-
sinin yazılı olacağı insan
hakları ağacı dikileceğini
açıklayan Petre Şilegov,
“Şehrin vatandaşlara verece-
ği mesaj, mahkemedeki ada-
letin kör olduğunu ve taraf-
sız bir şekilde dağıtılacağı-
dır” ifadelerini kullandı.
Koseto heykelinin kaldırıl-
masına ilişkin soruya Üsküp
Şehir Belediyesi Başkanı
Petre Şilegov, şehrin en işlek
kavşaklarından birinde tra-
fiğe yol açmamak adına kal-
dırıldığını söyledi.
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VE 

BULGAR�STAN

Son yaz�mda Bulgaristan’a yap�lan
ilginç ziyaretleri yazm��t�m. Bu
ziyaretlerin sonucu 11 �ubat’ta

Bursa’da ilginç bir toplant� düzenlendi.
Toplant�y� düzenleyen Bulgaristan’a zi-
yaretlerden birini gerçekle�tiren Turhan
Genço�lu. Turhan Genço�lu Balkan
Rumeli Konfederasyonu Fahri Ba�kan�
s�fat�n� ta��makta. Konfederasyon bün-
yesinde Türkiye’de Bulgaristan Müslü-
manlar� taraf�ndan kurulan dernek
temsilcilerini bir araya getirerek Bulga-
ristan Müslümanlar�n�n kanayan yaras�
olarak görünen bölünmü�lü�ün önüne
geçmek için böyle toplant� düzenleme
ihtiyac� duymu� Turhan Genço�lu.
Genço�lu’nun böyle bir toplant� düzen-
lemesi için ilk olarak Bulgaristan siya-
setini yak�ndan tan�mas� gerekiyor
ayr�ca Bulgaristan Müslümanlar�n iç
dünyas�n� bilmesi ihtiyac�n� duymas�
gerekti�ini de söylemeden geçemeye-
ce�im. 28 y�ld�r Bulgaristan siyasetinde
HÖH vard� bu dönemlerin içinde Tur-
han Genço�lu Bulgaristan Türkleri ta-
raf�ndan kurulan derneklerin temsilcisi
olarak defalarca Bulgaristan’a gidip
HÖH yönetimiyle bir araya gelmi� bu-
lunmaktayd�. Ne hikmetse bu ziyaretle-
rinde HÖH yönetimine tek bir kez bile
destek vermek için �art ko�mad�. Ana-
dil Türkçe e�itim müfredata zorunlu
olarak al�nmas� için çal��malar yapmaz-
san�z size deste�imizi çekeriz diye-
medi. Y�larca ko�ulsuz HÖH’e destek
vermi�tir öyle görünüyor ki vermeye de
devam edecek.

BULGAR�STAN’DA 
3 TÜRK PART�S�

Bulgaristan’da Müslümanlar taraf�ndan
kurulan üç parti oldu. Genço�lu son iki
partinin kurulu� amac�n� bilmi� olsayd�
bu üç partiyi birle�tirmeye kalk���r
m�yd�? Bursa toplant�s�nda birle�meden
konu�urken neden daha iki parti ku-
rulma ihtiyac� duyuldu�undan konu�-
sayd� toplant� salonda olanlara samimi
oldu�unu inand�rabilirdi. Genço�lu
öyle tehdit içeren cümleler kurmu� ki
toplant� salonunda tepki çekmi�. Bulga-
ristan Türkleri koca Bulgar komünist
devletinden korkmad�. Bedenlerini kur-
�unlara siper etti, Belene adas�na ceza
evlerine girmeye sürgünlere gitmeye
çekinmedi. Genço�lu o asil milleti teh-
ditler savurarak sindirebilece�ini nas�l
akl�ndan geçirebildi. Turhan Genço�lu
Bulgaristan’da parçalanan Müslüman-
lar� bir araya getirmek isterse önce par-
çalanman�n sebebini ö�renmek
durumda. 28 y�ldan bu yana HÖH yö-
netimine hiçbir �ekilde �art ko�mayan
ko�ulsuz destek veren Genço�lu her
�eyden önce hangi çat� alt�nda Bulga-
ristan Türkleri taraf�ndan kurulan üç
partiyi birle�tirmeyi dü�ündü�ünü aç�k
bir dille ifade etmesi gerekmiyor
muydu? Genço�lu Bulgaristan Türkle-
rin haklar�n� savunmas�nda samimi
ikna edici olmasa bundan böyle ko-
nuyla ilgili toplant� düzenleyemez tep-
kiler neticesinde toplum aras�na
ç�kamaz hal al�r. Bulgaristan Müslü-
manlar�n�n haklar�n� savunmayanlar�n
kaderleriyle oynamaya haklar� yoktu.

�lber ��YAK

SELAN�K 
MÜBADELES� Bosna Sancak Derneği

ADANA’YI FETHETTİ
ADANA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İki gün süren gezide Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Hü-
seyin Sözlü, Karaisalı Belediye

Başkanı Saadettin Aslan maka-
mında ziyaret edildi ve Boşnaklara
verdikleri desteklerden ötürü te-
şekkürlerini sundular. Alija İzzet-
begoviç’in adının verildiği okul
ziyaret edildi, Sinema Müzesi ve
birçok tarihi mekânlar ziyaret
edildi. İki dernek arasında bundan
sonra daha sık görüşülmesi ve bir-
likte bazı projeleri hayata geçirme
konusunda mutabık kalındı.
Adana Bosna Dernek Başkanı
Kasım Gül ‘İzmirli Boşnak kardeş-
lerimizi aramızda görmekten çok
memnun oldum. Adana’ya gelen-
lerin tamamı sanki uzun zamandır
özlemle hasretle beklediğimiz ak-
rabalarımız gibiydi. Hepsi Boşnak-
ların ortak özelliği olan sıcak, güler
yüzlü, samimi, hoşsohbet ve esprili
insanlar, unutulmaz iki gün yaşa-
dık temennim daha sık biraya geli-
riz’ dedi.  İzmir Bosna Sancak
Dernek Başkanı Abdullah Gül de;
‘Adanalı Boşnak kardeşlerimizi ta-
nımak ve onlarla beraber olmaktan
çok memnun oldum. Aramızdaki
kardeşlik akrabalık bağlarımızın

gelişmesi yönünde önemli ve ve-
rimli bir ziyaret oldu ayıca Ada-
nayı tanıma ve bilgi sahibi olma
fırsatı bulduk. Adana Büyükşehir
Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve
Karaisalı Belediye Başkanı Saadet-
tin Aslan’a özel teşekkür etmek is-
tiyorum. Biz Boşnaklar için büyük
önemi olan Alija İzzetbegoviç’in
adını Adana’nın birçok yerinde
gördük ve çok mutlu olduk. Boş-

nak dernekleri arasında bunun gibi
ziyaretlerin daha sık ve fazla ol-
ması gerektiğini düşünüyorum, bu
ziyareti biz Kardeş dernek Adana
İle başlattık. Adana da bizleri evi-
mizde gibi hissettiren Adana Der-
nek Başkanımız Kasım Gül ve
Yönetim Kuruluna ve Kadın Kolla-
rı’na çok teşekkür ediyorum biz-
lerde kendilerini İzmir’e
bekliyoruz’ dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayram� Kutlama etkin-
likleri kapsam�nda Çanakkale’nin Küçükkuyu
Beldesinde Belediye Ba�kan� Cengiz Bal-

kan’�n himayelerinde düzenlenen Yrd. Doç. Dr.
Türkan Ba�yi�it  ve benim konu�mac� olarak kat�l-
d���m�z ” Cumhuriyet – Mübadele – Göç ” konulu
Panel etkinli�inde  1920 — 1924 y�l�nda Türkiye
ve Yunanistan Hükümetleri aras�nda imzalanan
Büyük Mübadele Göç Anla�mas� ve Rumeli’den
Anadolu’ya gerçekle�tirilen ve benim de Göçmen
olarak ya�ad���m Göç gerçe�i konusunu Küçük-
kuyu halk�yla payla�t�m.
Küçükkuyu Beldesi Mübadillerin ilk geldikleri
kent. Küçükkuyu sahilinde sizi “Mübadil Ailesi ”
Heykeli kar��lar. Cumhuriyet De�erlerine s�k�ca
ba�l�, ileri görü�lü, modern ve kültürlü Mübadil
karde�lerimizin ya�ad�klar� bu cennetten bir kö�e
olan �irin Beldenin güzel insanlar�na ve Belediye
Ba�kan� Cengiz Balkan’a �ükranlar�m� sunuyorum.
Dilerseniz, yapt���m konu�man�n k�sa bir özetini si-
zinle payla�ay�m…

MÜBADELE VE MÜBAD�LLER
GERÇE��

Kendisi de Mübadil Göçmeni olan, Ayval�k’l� �air
Hikmet Esen, yazd��� bir �iirinde Mübadeleyi bize
�öyle anlat�yor:

“Kim ne derse desin.
Sinsice olmad� gidi�leri.
Ne kur�un, ne ölüm.
Yürüdüler usulca.
Yak�p gölgelerini.
Ümitler Mübadil türkülerle dudaklardan
Savrulurken rüzgâra.
Kar��lar�nda derya, irili ufakl� bir tutam ada.
Ve… Gökyüzünden dökülen y�ld�z k�r�nt�lar� kald�
avuçlar�nda.
Ne mal, ne mülk.
Bir yang�nd� özgürlük. ”

Evet; Bir yang�nd� Özgürlük! Balkan Göçmenleri-
nin içindeki yang�n Türkiye Cumhuriyeti’nin varo-
lu� nedenlerinden biridir.*
Evet; Bir yang�nd� Özgürlük! Bir yang�n yeri gi-
biydi Selanik! Gemilerde ölen bebekler, Solan
umutlar! Gökyüzüne ula�an a��tlar! Salg�nlardan
telef olan insanl�k! Allah’�m, böyle ac�lar� bir daha
aziz milletime ya�atma! Zira; Rumeli Türklerinin
çekmedikleri çile, ac�, zulüm ve soyk�r�m kalma-
m��t�r. Selanik Liman�ndan Anadolu’ya Mübadil
ta��yan gemilerin birinde, Birbirlerinden sonsuza
dek ayr�lan iki sevgilinin ve, birbirlerinden ayr�lan
göçmenlerin s�laya olan hasretlerini anlatt�klar� ve,
bizlerin de Selanik Türküsü olarak bildi�imiz o hü-
zünlü a�k� anlatan “Bir f�rt�na tuttu bizi” adl� tür-
küyü yakarlar. Bu türkü o günlerden bu günlere
kadar dilden dile söylenir oldu.

B�R FIRTINA TUTTU B�Z�

Bir f�rt�na tuttu bizi, Derya’ya kard�.
O bizim kavu�malar�m�z a yârim, Mah�ere kald�.

Yeni Cezve, Yeni Cezve, Kaynar kaynamaz oldu.
Nazl� yârimin dilleri a yar�m, Söyler söylemez
oldu.

Mahpushanede ya yata, Her yanlar�m çürüdü.
Pencereden baka baka a yârim, Ela gözler süzüldü.

Evet… Nice kavu�malar mah�ere kald�! Nice ela
gözler, pencerelerden geride b�rak�lan Vatan top-
raklar�na baka baka süzüldüler. Nice diller, çekilen
sefaleti söyler söylemez oldu! Bu gün ” Mübadele
” sözcü�ünü ve gerçek anlam�n� acaba kaç ki�i tam
olarak biliyoruz? Kaç ki�i o y�llarda ya�ananlardan
haberdar? Baz�lar�na göre “Mübadele ” kar��l�kl�
göç ve takas anlam�na geliyor. Soruyorum sizlere;
“Mübadele ” sadece göçmenlerin takas edilmesi
midir? Tabii ki hay�r!!!   “Mübadele “demek;
Bask�, ��kence, Zoral�m, Hastal�k, Salg�n, Sürgün,
�skeleden uzakta ip ile t�rman�lan Gemiler. Anado-
lu’ya umuda giden Vapurlar. Yeni co�rafyalar,
Yeni topraklarda çiftçilik. Do�du�u topraklara has-
ret, Yeni kom�uluklar. Hor görülmeler ve Hakaret-
ler demektir… “Mübadele “, Türk ve Yunan
Hükümetleri aras�nda imzalanan Nüfus de�i�imi
sözle�mesidir. Türk Milleti, Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün önderli�inde 19 May�s 1919 ile 9 Eylül
1922 tarihleri aras�nda “Kurtulu� Sava��”n� gerçek-
le�tirdi. Türkiye Cumhuriyeti’nin s�n�rlar� 24 Tem-
muz 1923 y�l�nda çizilerek kabul edildi.  �sviçre’nin
Lozan �ehrinde �smet �nönü ve Venizelos bir araya
gelerek Anadolu’da Türk Tebaas� olarak ya�ayan
Ortodoks Rumlar ile Yunanistan’da ya�ayan Türk-
lerin, kar��l�kl� olarak yer de�i�tirmeleri konusunu
görü�erek 30 Ocak 1923 tarihinde “Mübadele ” an-
la�mas� iki ülke aras�nda imzalanarak kabul edildi.
Bu anla�maya göre; Türkiye’den 200 bin Ortodoks
Rum Yunanistan’a, Yunanistan’dan da 400 bin
Müslüman Türk kar��l�kl� olarak yer de�i�tirecek-
lerdi. ” Mübadele “: göçü tamamen deniz yoluyla
gerçekle�mi�tir. Mübadillerin toplam say�lar� pek
çok de�i�ik rakamlara rastlanmaktad�r. 51 Vilayette
toplam 99 bin 709 Aile ve 38 bin 243 ki�i olarak
kaydedilmi�lerdir**. Bu “Mübadele” anla�mas�yla
Anadolu’ya gelen göçmenlere “Mübadiller” denil-
mi�tir. Aradan uzun y�llar geçmesine ra�men, Mü-
badillerin do�duklar� topraklara olan hasretleri hiç
bir zaman dinmedi… Selanik’ten ak�lda kalanlar;
Mübadele, Göç, Ac�, Gözya��, Sürgün ve Hasret…

Not: Bu konuda daha detayl� bilgileri benim yazd�-
��m
“Saruhan’dan Rumeli’ye Gönül Köprüleri ” isimli
kitab�mda okuyabilirsiniz.
Tüm Mübadillere Selam Olsun.

�zmir Bosna Sancak Derne�i Kad�n Kollar� Adana Bosna
Karde�lik Derne�i’ne yapt��� ziyarette Adana’n�n tarihi
ve kültürel yerlerini gezerek Adana’da ya�ayan Bo�nak

hem�ehrileri ile dolu dolu iki gün geçirdiler

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kıbrıs Türk Kültür Der-
neği’nin 28 Ocak 2018 ta-
rihinde yapılan 52. Olağan

Genel Kurul Toplantısında seçi-
lerek göreve başlayan Yönetim
Kurulu Üyeleri Genel Başkan Dr.
Ahmet Zeki Bulunç Başkanlı-
ğında Anıtkabir’i ziyaret etti.
Saygı duruşu ve Mozoleye çe-
lenk konduktan sonra Misak’ı

Milli Kulesi’nde Anıt Özel Def-
teri imzalandı. Törene Yönetim
Kurulu Üyelerinin yanı sıra Üye-
lerimiz de katıldı. Anıt Özel Def-
terini imzalayan Genel Başkan
Dr. Ahmet Zeki Bulunç; duygu
ve düşüncelerini şöyle yazdı:

“ Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk,

Kıbrıs Türk halkı 1878 yılından beri
Emperyalist Devletlere ve Yunan
Megali İdeasına karşı Kıbrıs’ta var-

lık, özgürlük, bağımsızlık mücade-
lesi vermekte ve bu mücadelesini
Anavatan Türkiye ile bugün bağım-
sız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
ile taçlandırmıştır. Bu mücadelemiz
bugün de farklı bir boyutta devam
ediyor. Mücadelemizin temelinde
ilke ve devrimleriniz vardır.  Bunla-
rın ışığında Anavatanımıza bağlı ve
Türk milleti ile birlikte devletimizi
yaşatacağımıza, bağımsızlık ve ege-
menliğimizi koruyacağımıza manevi
huzurunuzda söz veriyoruz.

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Şehir Tiyatroları Mü-
dürü Salih Efiloğ-
lu’nun yazdığı,

Kubilay Penbeklioğlu’nun
yönettiği “Sızı” adlı oyun,
34. Saraybosna Kış Festiva-
li’nde sanatseverlerle bulu-
şacak. Sarajevo National
Theatre’da sahnelenecek
oyunda, Ali Murat Altun-
meşe, Emel Bertan, Erhan
Özçelik, Ersin Sanver, Esin
Umulu, İrem Erkaya,
Kamer Karabektaş, Mert

Asutay, Musa Arslanali,
Oğuzhan Oğuz, Ömer
Naci Boz, Samet Silme,
Seda Yılmaz, Şirin Asutay,
Yasemin Tunca ve Yılmaz
Aydın rol alıyor. Oyun Er-
meni ailelerin göç etmek
zorunda kalışını ve göçün
ardından gittikleri ülkede
yaşadıkları sorunları ele
alıyor.
www.timebalkan.com’a
göre, festival, Türkiye dahil
birçok ülkeden sanatçılar
ile sanatseverleri, opera,
konser, sergi, tiyatro, film
gösterimi, panel ve söyleşi-
lerde bir araya getirecek.

�ehir Tiyatroları oyunu “Sızı”
Saraybosna’da sahnelenecek
�ehir Tiyatroları oyunu “Sızı”
Saraybosna’da sahnelenecek
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�ehir Tiyatroları oyunu “Sızı”
Saraybosna’da sahnelenecek

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Geçtiğimiz aylarda
Sinop Jandarma
Alay Komutanlı-

ğına atanan Jandarma
Albay Halil Altıntaş’ a
Sinop Balkan Halkları ve
Mübadele Derneği Baş-
kanı Kenan Aral ve yöne-
timi hayırlı olsun
ziyaretinde bulundu.
Dernek Başkanı Aral
yaptığı açıklamada “Ko-

mutanımıza hem hayırlı
olsun ziyaretinde bulun-
duk, hem de geçtiğimiz
günlerde yapmış olduğu-
muz Mübadelenin 95.
Yılı etkinliğine katılımla-
rından dolayı teşekkür
ettik” dedi. Sıcak ve sa-
mimi bir ortamda gerçek-
leşen ziyarette Başkan
Aral ve Yönetim Kurulu
Üyeleri Mübadele ve
Mübadele öncesi ve son-
rası yaşananlar hakkında
Altıntaş’a bilgi verdiler.

Sinoplu mübadiller Jandarma
Alay Komutanı’nı ziyaret etti
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Hem Hırvatlar hem de Sırplar
tarafından ülkedeki en kala-
balık nüfusa sahip Müslüman

Boşnaklara yönelik bazı provokatif
eylemler, son dönemde hissedilir dü-
zeye çıktı. “Sırp Onuru” isimli sözde
insani yardım kuruluşu üyelerinin
Banja Luka şehrindeki törenlere katı-
lıp adeta “gövde gösterisi” yapması,
ardından Hırvatların ülkedeki Boş-
nakları “radikal” olmakla itham edip
Avrupa Birliği’ne (AB) “şikayet et-
mesi” ve son olarak ülkedeki iki enti-
teden biri olan Sırp
Cumhuriyeti’ndeki (RS) polis birlik-
leri için 2 bin 500 yeni otomatik silah
tedarik edileceğinin açıklanması, se-
çimler öncesinde zaten siyasi gergin-
liğin hissedildiği ülkede özellikle
Boşnak kesime yönelik bariz provo-
kasyonlar olarak nitelendiriliyor. 2018
yılının hemen başında, Sırbistan’da
faaliyet gösteren “Sırp Onuru” isimli
sözde insani yardım kuruluşu üyele-
rinin anayasaya aykırı 9 Ocak RS Gü-
nü’nde, Banja Luka şehrindeki
törenlere katılarak adeta “gövde gös-
terisi” yapması yerel ve uluslararası
basının gözünden kaçmamıştı. Söz
konusu oluşumun iri yarı, dövmeli
üyelerinin sosyal medya hesapların-
dan ulaşılan fotoğraflarda bu kişilerin
askeri eğitimler de aldığının kamuo-
yuna yansıması, özellikle RS içerisin-
deki Boşnakları tedirgin etti.
Boşnaklar, ülkedeki Sırpların yeni pa-
ramiliter yapılar kurduğunu savu-
nurken, Sırp kesimi ve söz konusu
grup bu iddiaları yalanladı.

ENDİŞE VERİCİ

Hem yerel hem de uluslararası ba-
sında “endişe verici” olarak nitelendi-
rilen bu gelişmeyle ortam gerilirken,
özellikle Batı medyası bu grubun
Rusya tarafından eğitildiğini ve ama-
cın Rusya’nın bölgede zaten var olan
etkisini artırmak olduğunu öne
sürdü. Seçim atmosferine aylar önce-
sinden giren Bosna Hersek’te, Boş-
nak, Sırp ve Hırvatların hem kendi
içlerinde, hem de birbirleriyle atışma-
ları hız kesmeden devam etti.

HIRVATLARDAN 
HİLAFET HAMLESİ

Gerginliği tırmandıran ikinci hamle
ise Hırvat tarafından geldi. Bosna
Hersek Devlet Başkanlığının Boşnak,
Sırp ve Hırvat üyelerinin bir süre
önce Brüksel’e gerçekleştirdiği ziya-
rette, Hırvat üye Dragan Covic’in
Boşnakları “radikal” olmakla itham
ettiği ve AB’ye şikayet ettiği ortaya
çıktı. Brüksel’deki görüşmelerin deta-
yına ilişkin yapılan resmi açıklama-
larda yer almasa da Boşnak üye Bakir
İzetbegovic, Covic’in Brüksel’de

“Boşnaklar hilafet istiyor” iddiasını
ortaya attığını açıkladı. Daha önce de
sık sık Bosna Hersek’i terörizmin ve
radikalizmin merkezi olarak gös-
terme girişiminde bulunan Hırvatlar,
bu hamleyle Boşnakları Batı’nın gö-
zünde olumsuz gösterme hedefinde
bir adım daha ileri gitti. Önceki yıl-
larda birçok diğer Balkan ülkesinden
olduğu gibi Bosna Hersek’ten de Su-
riye ve Irak’taki radikal terör grupla-
rına katılımların olduğu bir gerçek
ancak Bosna Hersek Güvenlik Bakan-
lığının son yıllara ilişkin raporları
Hırvatların tezlerini çürütüyor. Bosna
Hersek’in Sırp kökenli Güvenlik Ba-
kanı Dragan Mektic, son 2 yılda Su-
riye ve Irak’taki radikal terör
gruplarına tek bir katılımın dahi ol-
madığını açıkladı. Hırvatların yeni
hamlesi ise Hırvatistan’da çıkan
“Globus” dergisinde yayınlanan ve
kapağında Bakir İzetbegovic ile bir
grup gönüllü Müslüman askerin yer
aldığı “Bakir’in Bosnası: Askerleri sa-

vaşa kim hazırlıyor?” başlıklı yazı
oldu. Yazıdaki “askerler” kelimesin-
den kasıt ise Bosna Hersek’te yaşayan
bir grup Selefi’nin bir süre önce ba-
sına da sızan görüntüleriydi. Daha
önce de uygulamaları ve yaşam tarz-
ları ile birçok kez eleştirilerin odağın-
dan bulunan Selefilerin, sızan
görüntülerde “Askeri” (Askerler)
adını verdikleri bir kampta, yarı yıl
tatilinde çocuklara bazı eğitimler ver-
diği görülüyor. Hırvatlar, ellerine
geçen bu fırsatla Bosna Hersek’te
azınlık olan Selefiler üzerinden ülke-
nin yarısından fazlasını oluşturan
Boşnakları zan altında bırakmak, Ba-
tılı dostlarına haklı olduklarını gös-
termek istedi.

SIRP POLİSLERE 
YENİ SİLAH

Ülke gündemini meşgul eden son ge-
lişme ise RS polisinin “terörle müca-
dele” adı altında 2 bin 500 yeni

otomatik silah tedarik edeceğinin
açıklanması oldu. Bosna Hersek’te sa-
vaşı sonlandıran Dayton Barış Antlaş-
ması’nın getirdiği karmaşık yapıda,
entitelerin kendi polis teşkilatları bu-
lunuyor. RS polisinin 2 bin 500 yeni
silah tedarik edecek olması, hem bu
entitede yaşayan Boşnak kesimi hem
de ülke güvenliğini tehdit eden bir
unsur olarak nitelendirildi. RS’nin
Boşnak kökenli Başkan Yardımcısı
Ramiz Salkic, ayrılıkçı söylemleriyle
bilinen RS Başkanı Milorad Dodik’in
bu yeni silah alımıyla RS içinde “si-
lahlı bir güç kurmayı hedeflediğini”
ileri sürdü. Silah alımının “terörle
mücadele” için olduğunu savunan
Dodik ise açıklamaları nedeniyle Sal-
kic’in maaşının yüzde 20’sinin kesil-
mesi kararını onaylayarak bir nevi
“susması gerektiği” mesajını vermek-
ten de geri durmadı. Salkic ise bu kez
Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Va-
lentin İnzko’ya mektup yazarak
RS’de yaşanan son gelişmelerin ülke
barışına tehdit oluşturduğunu vurgu-
ladı. Salkic, RS polisindeki görevlile-
rin etnik dağılımına da dikkati
çekerek toplam 6 bin 906 polisten 6
bin 433’ünün Sırp kökenli olduğuna
işaret etti. Öte yandan, RS polisinin
yeni silah tedarikiyle ilgili kararı hem
devletin hem de söz konusu entitenin
tüm ilgili makamlarının onaylaması
ise kafaları karıştırdı.

BOŞNAKLARA KARŞI 
ÖZEL BİR SAVAŞ

Boşnak lider Bakir İzetbegovic, yaşa-
nan son gelişmelere ilişkin açıklama-
sında, ülke içinden ve bölgeden
birtakım güçlerin başlattığı Boşnak-
lara karşı “özel” savaşı şiddetle kına-
dığını söyledi. Söz konusu güçlerin
Boşnakları olumsuz göstermeye çaba-
ladığını vurgulayan İzetbegovic, bu-
nunla Boşnak halkına ve liderlerine
baskı kurulmasının hedeflendiğini sa-
vundu. Her ne kadar komşu ülkeler
Hırvatistan ve Sırbistan’ın önde gelen
siyasi figürleri “barış”, “istikrar”, “iş
birliği” ve “dostane ilişkiler” gibi söy-
lemleri dillendirseler de Bosna Her-
sek’teki Sırp ve Hırvatların hamleleri,
sahada bunun tam tersi bir durumun
olduğunu gösteriyor. Zira daha önce
de birçok kez görüldüğü üzere, Bos-
nalı Sırpların Sırbistan’dan, Hırvatla-
rın ise Hırvatistan’dan habersiz hiçbir
hamle yapamayacağı biliniyor. İlişki-
lerin son derece kırılgan olduğu
Bosna Hersek’te, ekim ayında yapıl-
ması beklenen seçimlere kadar daha
ne tür provokasyonlar yaşanacağı ise
merak konusu.

Nazlı Gaye ALPASLAN

ARAMALI 
VERG� 

�NCELEMES�

Bilindi�i gibi vergi incelemesi;  213 say�l�
VUK’nun 134. maddesinde aç�klanm��t�r.
213 say�l� VUK’nun ilgili hükmüne göre;

vergi incelemesinden amaç, ödenmesi gereken ver-
gilerin do�rulu�unu ara�t�rmak, tespit etmek ve
sa�lamakt�r. Vergi incelemesine yetkili olanlar tara-
f�ndan gerek görüldü�ü takdirde inceleme, i�let-
meye dahil iktisadi k�ymetlerin fiili envanterinin
yap�lmas�na ve beyannamelerde gösterilmesi gere-
ken unsurlar�n tetkikine de te�mil edilebilir. Fiili en-
vanterin yap�lmas�n�n gerektirdi�i ve incelemeyi
yapan taraf�ndan tasdik edilen giderler Hazine’ce
mükellefe ödenir. Keza, 213 say�l� VUK’nun 134.
madde hükmünden de anla��laca�� üzere vergi in-
celemesinde amaç; yaln�zca, vergi kay�p ve kaça-
��n� tespit etmeye yönelik de�ildir. �ncelemede,
ödenmesi gereken vergilerin do�rulu�u ara�t�r�l�p,
tespit edilmekle birlikte, vergi mükellef ve sorum-
lular�n�n do�ru vergi ödemeleri de sa�lan�r. Vergi
incelemesi yapmaya yetkili elemanlar, inceleme
konusu vergiyle ilgili gerçek matrah�; defter, belge,
kay�t ve hesaplar�n incelenmesinin yan� s�ra, fiili
durumlar� ara�t�r�p incelemek suretiyle de yapabi-
lirler. Di�er taraftan, ihbar, �ikayet veya yap�lan in-
celemeler dolay�s�yla, bir mükellefin vergi
kaç�rd���na delalet eden i�aretler bulunursa, bu mü-
kellef veya kaçakç�l�kla ilgisi görülen di�er �ah�slar
nezdinde ve bunlar�n üzerinde arama yap�labilir. �n-
celeme s�ras�nda arama yap�labilmesi baz� ko�ulla-
r�n yerine getirilmesi ko�ulu aranm��t�r. Bunlar; 

Vergi incelemesi yapmaya yetkili olanlar�n buna
lüzum göstermesi ve gerekçeli bir yaz� ile arama
karar� vermeye yetkili sulh yarg�c�ndan bunu iste-
mesi;
Sulh yarg�c�n�n istenilen yerlerde arama yap�lma-
s�na karar vermesi; �artt�r.

�rtibatlar� sebebiyle muhtelif �ah�slar nezdinde ve
mahallerde yap�lmas�na lüzum gösterilen aramalar-
dan birine karar vermeye yetkili olan sulh yarg�c�
bunlardan di�er sulh yarg�çlar�n�n selahiyetine
dahil bulunanlar hakk�nda da karar vermeye yetki-
lidir. �hbar üzerine yap�lan aramada ihbar sabit ol-
mazsa nezdinde arama yap�lan kimse muhbirin
ad�n�n bildirilmesini isteyebilir, bu takdirde, vergi
dairesi muhbirin ismini bildirmeye mecburdur. Öte
yandan, inceleme eleman� taraf�ndan arama s�ra-
s�nda bulunan ve incelenmesine lüzum görülen def-
ter ve vesikalar müfredatl� olarak bir tutanakla
tespit olunur. Vesikalar�n dosya ve dosya içinde
say� itibariyle tespit olunmas� müfredatl� tespit de-
mektir. Aramal� vergi incelemesinin yap�ld��� s�-
rada zaman müsaadesizli�i ve sair sebeplerle bu
tutana��n tanzimi mümkün olmazsa, bulunan ve in-
celenmesine lüzum görülen defter ve vesikalar,
mükellef nezdinde emin bir yere konur veya kablar
içinde daireye nakledilir. Bu defter ve vesikalar�n
konuldu�u yerlerin veya kablar�n aramay� yapan ta-
raf�ndan mühürlenmesi ve mümkün olan ahvalde
mükellefin mühürünün de vaaz� �artt�r. Bilahare,
mükellefin huzuriyle kablar ve yerler aç�larak müf-
redatl� tutanaklar tanzim olunur. Mühürleme ve
mühürün fekki halleri de birer tutanakla tespit edilir
ve müfredatl� tutana��n bir nüshas� da defter ve ve-
sikalar�n sahibine veya adam�na verilir.

Aramal� vergi incelemesi s�ras�ndaki bu gibi i�lem-
ler:

Mükellefin, aramada haz�r bulunmakta veya mühür
vaaz�ndan imtina� hallerinde aramada haz�r bulu-
nanlar marifetiyle;
Mükellefin, mühürün fekki veya tutana��n tanzimi
s�ras�nda haz�r bulunmaktan imtina� hallerinde de
aramay� yapan taraf�ndan iki memurla birlikte; ta-
mamlanacakt�r. 

Aramada bulunup mükellef nezdinde emin bir yere
konulmu� veya kablar içinde daireye nakledilmi�
olan ve incelemesine lüzum görülen defter ve vesi-
kalar, arama karar�nda aç�kça yaz�lmam�� olsa bile,
inceleme yapan�n çal��t��� yere sevk veya celp edi-
lebilir. Belirtilen hükümlere göre al�nan defter ve
vesikalar�n iyi saklanmas� �artt�r. Bunlar�n çok iyi
korunmamas�ndan do�abilecek zararlar� idare taz-
min etmek zorunda kalacakt�r. Aramal�  vergi  ince-
lemesindeki usul; arama yap�lan hallerde inceleme
çabukça ve her i�ten önce yap�lacakt�r.  �nceleme
s�ras�nda vergi ile ilgisi olmayan ki�isel ve özel
mektup ve di�er evrak makbuz kar��l���nda sahip-
lerine geri verilecektir. Nezdinde aramal� inceleme
yap�lm�� olan mükellef, ilgili memurun huzuriyle,
bu defterler ve vesikalar üzerinde incelemeler yap-
maya ve bunlardan suret ve kay�tlar ç�karmaya yet-
kilidir. Defter ve belgelerin muhafaza alt�na al�nm��
olmas�, süresi gelen vergi beyannamelerinin veril-
mesi ödevini kald�rmaz. Mükellef beyannamesini
tanzim için gerekli bilgileri defter ve vesikalardan
yukar�daki f�kra hükmü dairesinde ç�karabilir. Mü-
kellefin bu husustaki yaz�l� iste�i yetkililerce derhal
yerine getirilecektir. �u husus bilinmelidir ki, defter
ve  belgelerin  korunma alt�na al�nd��� tarihten,
vergi beyannamesinin verilece�i tarihe kadar olan
süre, “bir aydan az ise” beyanname verme süresi
kendili�inden otomatik olarak bir ay uzar ve “ek
süre” bu müddetin sonundan ba�lamaktad�r. Di�er
taraftan, 213 say�l� VUK’nun 144 – 146 md.   ilgili
hükümlerine göre; yap�lan aramal� vergi inceleme-
siyle ilgili esaslar� a�a��daki �ekilde s�ralamak
mümkündür.

Aramal� vergi incelemelerinin, özel �artlar� haiz ol-
mas� nedeniyle en k�sa sürede sonuçland�r�lmas�
zorunlulu�u vard�r. Bu amaçla kanunda öngörülen
süre üç ayd�r. Ancak, hakl� gerekçelerin varl��� ne-
deniyle, bu incelemenin üç ayda bitirilmesine
imkan yoksa, Sulh yarg�c�na gereken ba�vuru yap�-
larak inceleme süresinin uzat�lmas� talep edilir.
Sulh yarg�c�n�n verece�i karar üzerine inceleme sü-
resi uzat�labilir.

Sonbaharda genel seçim ve devlet ba�kanlı�ı seçiminin
yapılaca�ı Bosna Hersek’te, seçim öncesinde özellikle

Bo�naklara yönelik provokasyonlar her geçen gün artıyor

www.timebalkan.com
sitesinden alınmı�tır…

PROVOKASYONLAR ARTIYOR

SEÇİMLER ÖNCESİNDE
BOSNA HERSEK’TE
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Bulgaristan’da 1989 yılına
dek ülkeyi yöneten komü-
nist rejimin, Türkiye ile

Yunanistan arasında kriz çıkar-
mak amacıyla İstanbul’daki
Fener Rum Patrikhanesi’ni kun-
daklamayı planladığı ortaya
çıktı. Bulgaristan’daki komünist
dönemine ait arşivlerde,
İstanbul’daki Fener Rum
Patrikhanesi’nin kundaklanması-
nın planladığı ortaya çıktı.
Bulgaristan Meclisi kararıyla
kurulan Komünizm Dönemine
Ait Gizli Servisleri Araştırma ve
İnceleme Komisyonu, çalışmaları
sırasında eski komünist rejimin
planladığı “Haç Operasyonu”na
ilişkin belgelere ulaştı.
Komisyonun şubat ayı sonunda
yayınlayacağı eski gizli belgeleri
içeren kitabın bazı alıntıları
Bulgar medyasına yansıdı.

www.timebalkan.com’a göre:
Komünist rejimin 1944-1991
dönemine ait Dış İstihbarat
(PGU) biriminin çalışmalarının
ele alındığı kitabın ilk cildindeki
bilgilere göre, dönemin PGU
genel müdür yardımcısı 16
Kasım 1970 tarihinde Fener Rum
Patrikhanesi’nin kundaklanması
planını masaya yatırdı. Plana

göre, kundaklamanın 1971 yılının
sonuna kadar gerçekleşmesi
gerekiyordu. Amaç ise o dönem-
de Demir Perde’nin ötesinde,
NATO müttefikleri olan
Yunanistan ile Türkiye arasında
kriz çıkarmaktı. Arşivdeki belge-
lerden, komünistlerin son anda
geri adım atarak plandan vazgeç-
tiği görülüyor.

TÜRKİYE-YUNANİSTAN 
KRİZİ ÇIKARMAK İSTEMİŞ

Balkan ülkeleri başbakanları
LONDRA’DA TOPLANACAK

BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan’ın ev sahipliğinde 55
ülkeden bin 200 firmanın katıl-
dığı 40. Uluslararası Turizm

Fuarı açıldı. Başkent Belgrad’daki
Fuar Merkezi’nde düzenlenen açılışa
Başbakan Ana Brnabic, Turizm
Ticaret ve Telekomünikasyon Bakanı
Rasim Ljajic, Yunanistan Turizm
Bakanı Elena Kudura ve Türkiye’nin
Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç de

katıldı www.timebalkan.com’a göre:
Başbakan Brnabic,, geçen yıl
Sırbistan’ı ziyaret eden turist sayı-
sında yüzde 17’lik artış yaşandığına
işaret ederek, “Ülkemizi ziyaret
eden turistler, her seferinde arkadaş-
larını da getiriyor. Bu bağlamda
turizm, ülkemiz için son derece
önemli bir alan.” ifadelerini kullan-
dı. Turizm Ticaret ve
Telekomünikasyon Bakanı Ljajic de
turizmin her yılın bir öncekinden

daha iyi olduğunu vurgulayarak,
turistlerin Sırbistan’ı düşük fiyatları
ve güvenli bir ülke olması nedeniyle
tercih ettiğini söyledi. Fuarın bu
yılki partner ülkesi Yunanistan’ın
Turizm Bakanı Kudura, geçen yıl
Yunanistan’ı 850 bin Sırp turistin
ziyaret ettiğini aktararak, turizmin
insanlar arasında köprü kurduğunu
kaydetti. Fuarda katılımcılar ziyaret-
çilere farklı ülkelerde çok çeşitli tatil
fırsatlarını anlatacak.

LONDRA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova, Arnavutluk, Sırbistan, Karadağ, Makedonya ve Bosna
Hersek başbakanları Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası’nın top-
lantısı için İngiltere’de biraraya gelecekler. Kosova Başbakanı

Ramush Haradinaj ve bölgeden beş muadili Londra’da biraraya gele-
cek. Bölge ülkeleri başbakanları Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası
tarafından organize edilen Batı Balkanlar Yatırım Zirvesine katılacak.

BAYRAK VE SEMBOLLER YOK

Haradinaj’ın yanısıra zirveye Arnavutluk Başbakanı Edi Rama,
Sırbistan Başbakanı Ana Brnabiç, Karadağ Başbakanı Duşko Markoviç,
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev ve Bosna Hersek Başbakanı Denis
Zvizdiç katılacak. www.timebalkan.com sitesinden alınan bilgilere
göre: zirvede, hükümet başbakanları sadece isimleriyle tanıtılacak, yani
ülkelerin isimleri, bayraklar ya da devlet sembolleri olmayacak.

Kosova, Arnavutluk, S�rbistan,
Karada�, Makedonya ve Bosna
Hersek ba�bakanlar� Avrupa
Kalk�nma ve �mar Bankas�’n�n
toplant�s� için �ngiltere’de 
biraraya gelecekler

MÜS�AD Balkan ile ATSO
aras�nda i�birli�i protokolü 
T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

MÜSİAD Balkan şubesi, Arnavutluk Türkiye
Ticaret Odası (ATTSO) ile Tiran’da İşbirliği
Anlaşması imza töreni gerçekleştirdi. MÜSİAD

Balkan şubesi, Arnavutluk Türkiye Ticaret Odası
(ATTSO) ile Tiran’da gerçekleşen İşbirliği Anlaşması
imza törenine T.C. Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük de teşrif etti. www.timebalkan.com’dan alınan bil-
gilere göre: MÜSİD Balkan Başkanı Dr. Bilal Kara imzala-
nan işbirliği anlaşmasının her iki taraf için de hayırlara
vesile olmasını, ortak projeler çerçevesinde Balkanlar’da
iş olanaklarının kapılarını açarak faaliyetlerin hazırlığın-
da olduklarını vurguladı. MÜSİAD adına Arnavutluk
Cumhuriyeti’nin önem arz ettiğini, yatırımcılara iş orta-
mı sağlayacak potansiyelin tanıtılacağını ifade etti.

Sırbistan’da 40. Uluslararası Turizm Fuarı 

BULGAR KOMÜN�STLER
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�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya 4. Futbol Ligi
takımlarından Yukarı
Banisa Trabzonspor,

İstanbul 1. Amatör Küme 10. Grup
takımlarından İstanbul

Trabzonspor ile Halkalı Etap
Stadı’nda karşılaştı.
Makedonya’nın Gostivar kentinden
Yukarı Banisa Trabzonspor futbol
takımı ile İstanbul Trabzonspor,
dostluk maçında 3-3 berabere kaldı.
Müsabakayı Makedonyalı milletve-
kili Gülay Dalyan, Küçükçekmece

Kaymakamı Harun Kaya,
Küçükçekmece Belediye Başkanı
Temel Karadeniz, Trabzonspor
Kulübü Futbol AŞ Yöneticisi
Veysel Taşkın izledi. www.timebal-
kan.com sitesine göre; mücadele
öncesi seremoniye İstanbul
Trabzonspor takımı “Aziz şehitleri-

mizi rahmet ve minnetle anıyoruz”,
Yukarı Banisa Trabzonspor takımı
ise “Amacımız kazanmak değil,
dost kalmaktır” yazılı pankartla
çıktı. Konuk takımın pankartında
Türkiye ve Makedonya bayrakları
ile birbirini sıkıca kavrayan iki el
resmi yer aldı.

Makedon ve Türk takımları arasında ‘Trabzonspor’ dostlu�u

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kadıköy’de bulunan Fenerbahçe
Spor Kulübü’nün özel misafirleri
vardı. Bağcılar Belediyesi Engelliler

Sarayı’nda eğitim gören 25 öğrencinin ilk
adresi Fenerbahçe Müzesi oldu. Dünyada
futbolun doğuşuyla ilgili dökümanların
sunulduğu bölümle başlayan müzede
geziye başlayan sporsever engelliler, 111
yıllık tarihi olan Fenerbahçe’ye emeği
geçmiş teknik adamlar, futbolcular hak-
kında bilgi edindi. Engelliler, takımın
kazandığı kupalar, şilt, özel madalya,
forma, çorap, futbol ayakkabılarının yer
aldığı sergi önünde fotoğraf çekildi.
Olympiakos’u mağlup ederek Euroleague
şampiyonu olan ilk Türk takımı
Fenerbahçe’nin kazandığı Eurolegue
kupası ise çok ilgi gördü. Sırasıyla tarihi
futbol müsabakalarının orijinal fotoğrafla-
rının bulunduğu özel bölüm ve eski maç-
ların gösterildiği Sinema Odası ziyaret
edildi. Ziyaretçiler, Kurtuluş Savaşı sıra-
sında kulübün Kurbağalıdere’deki lokal-
den cepheye silah taşıma anını yansıtan
balmumu heykellerini de uzun süre ince-
ledi. Rehberden savaş dönemi
Fenerbahçeli futbolcuların mücadelesini
dinleyen engellilerin duygulandığı görül-
dü. Kursiyerler müzenin ardından Ülker
Şükrü Saraçoğlu Stadı’nın içine girdi.
Maraton Tribünü’nde oturup stadyumu
baştanbaşa inceleyen engelliler, çim alan-
da dolaşıp keyifli dakikalar geçirdi. Sarı
lacivertli kulübe düzenlenen gezi, engelli
öğrenciler için de büyük moral oldu.

Kurtulu��Sava��’n�n
Fenerbahçeli�
kahramanlar�
engellileri�

duyguland�rd�

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Galatasaray’ın tanınmış taraf-
tar grubu UltrAslan Bilgi
Üniversitesi temsilciliği

Üsküp Koliçan’daki Mustafa Kemal
Atatürk İlkokulu’nda medya sınıfı
ve kütüphane kurdu. UltrAslan
UNI Bilgi Üniversitesi temsilciliği
tarafından yapılan açıklamada,
“Türkiye’nin dört bir yanında kar-
deşlerimizin geleceklerine ışık tuta-
bilmek için açtığımız kütüphaneleri-
mizi dünyanın her tarafında açma-
ya ve küçük kardeşlerimize destek

olurken adını dünyanın her yerinde
duyurmaya var gücümüzle devam
edeceğiz!” ifadelerine yer verildi.
www.timebalkan.com sitesinin
haberine göre; UltrAslan Bilgi
Üniversitesi temsilciliği tarafından
Koliçan Mustafa Kemal Atatürk
İlkokulu’nda kurulan medya sınıfı-
na UltrAslan grubu kurucularından
merhum Murat Elsaleh’in ismi veri-
lirken, “Bu vesile ile grubumuzun
kurucularından ve emektarlarından
Murat Elsaleh abimizi tekrardan
rahmetle ve özlemle anıyoruz. Hiç
unutulmayacak, adı hep bizimle
yaşayacak! Kalbimizdesin” açıkla-
masına yer verildi.

UltrAslan taraftar grubu Bilgi Üniversitesi temsilcili�i Üsküp Koliçan’daki
Mustafa Kemal Atatürk �lkokulu’nda medya s�n�f� ve kütüphane kurdu

ULTRASLAN, KOL�ÇAN’DAK�
ilkokulda kütüphane kurdu


