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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

ZAFERLER 
KUTLANMAZ MI?

¥ GAZ� MUSTAFA KEMAL
ATATÜRK'ün Manastır Askeri
�dadisi'nden mezuniyetinin
119'uncu yıldönümü törenle
kutlandı. Makedonya'nın
Manastır �ehrinde düzenlenen
anma törenine Türk Silahlı
Kuvvetleri adına görevlendiri-
len Genelkurmay Ba�kan
Yardımcısı Tü�general Nerim
Bitliso�lu ba�kanlı�ındaki Türk
Silahlı Kuvvetleri heyeti katıl-
dı. Törende, Makedonya
Savunma Bakan Yardımcısı
Bekim Maksuti ve Makedonya
Genelkurmay Yardımcısı
Tümgeneral Muhammed
Racay, Türkiye Cumhuriyeti
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara, Türk kurum ve kurulu�-
ların temsilcileri, askeri perso-
nel ve çok sayıda davetli de
hazır bulundu. 5’te

¥ SREBREN�TSALI ANNELER,
Sırp ba�kan Dodik'e
Srebrenitsa Belediyesine yap-
tı�ı katkılar dolayısıyla altın
plaket verilmesini kınadı.
Srebrenitsalı Kadınlar Derne�i
Ba�kanı Hajra Catic, 1992-1995
yılları arasında ya�anan Bosna
Sava�ı'nda Sırp askerlerin soy-
kırım yaptı�ı Srebrenitsa'da RS
Ba�kanı Dodik'e ödül verilme-
sini kabul etmediklerini ifade
ederek "Her konu�masında
soykırımı inkar eden Dodik'e
bu tarz bir plaketin verilmesin-
den ötürü büyük üzüntü
duyuyoruz" dedi. Derne�in
Ba�kan Yardımcısı Nura
Begovic de "Srebrenitsa'nın
geli�mesine ciddi anlamda
katkı sa�layan Sırplara plaket
verilmesine kar�ı de�iliz ancak
bu Dodik de�il, olmamalı"
diye konu�tu. Srebrenitsa
Anneleri Derne�i Ba�kanı
Hatidza Mehmedovic de
Dodik'e verilen plaketin
Srebrenitsa'da ya�ayan
Bo�naklar için acı verici oldu-
�unun altını çizdi.

Dodik’e plaket
Srebrenitsal�
anneleri k�zd�rd�

10’da

¥ KOSOVA'n�n ba�kenti
Pri�tine'de Yunus Emre
Enstitüsünün yeni dönem
Türkçe kursuna kat�lan
kursiyerler, enstitüde
kendilerini
Türkiye'deymi� gibi hisse-
diyor. Yunus Emre
Enstitüsü, 2011 y�l�ndan
bu yana Pri�tine'de

Türkçe ö�retip Türk tari-
hi, kültürü, edebiyat� ve
sanat�n� tan�t�yor.
Enstitüye kaydolan kursi-
yerlerden baz�lar� gele-
cekte mesleklerinde ba�a-
r�ya ula�mak için baz�lar�
da Türkiye'ye duyduklar�
sevginin kar��l��� olarak
Türkçe ö�reniyor.

¥ TÜRK�YE s�n�r�n� geçen 
2 Yunan askerinin tutuklanmas�n�n
ard�ndan Yunanistan
Cumhurba�kan� Prokopis
Pavlopulos, “Türkiye bizi mecbur
b�rak�rsa atalar�m�z�n yapt���n�
yapar�z.” diyerek Türkiye’yi tehdit
etmi�ti. Türkiye Cumhurba�kan�
Recep Tayyip Erdo�an da, “Haf�za
tazelemek isteyenler gitsinler
yak�n tarihlerine baks�nlar.
Boylar�ndan büyük laflar edenler
gitsinler masal yerine önce iyi bir
tarih kitab� okusunlar. Sakarya
Meydan Muharebesi’nde salamura
olmaktan nas�l kurtulduklar�n�,
denize dökülerek buray� terk ettik-
lerini unutmas�nlar.” sözleriyle
yan�t verdi. Bu arada Yunanistan,
yeni bir hamle yaparak Türkiye
s�n�r�na yak�n bölgelerde askeri
tatbikat yapaca��n� aç�klad�.

¥ TRAKYA ÜN�VERS�TES�'nde (TÜ)
e�itim gören ço�unlu�u Balkan
ülkelerinden gelen yabanc� ö�renci-
ler, Zeytin Dal� Harekât�’nda görev
yapan askerlerin yan�nda olduklar�-
n� hissettirmek amac�yla duygu dolu
mektuplar kaleme al�yor. 5’te

¥ YUNUS EMRE
ENST�TÜSÜNCE Bosna
Hersek’te yürütülen
“Tercihim Türkçe Projesi”
kapsam�nda, ülkenin kuze-
yindeki Tesanj �ehrinde
bulunan 9 Eylül �lkö�retim
Okulunda Türkçe s�n�f� aç�l-
d�. Türk Dünyas� Belediyeler

Birli�i (TDBB) üyesi Bolu
Belediyesinin destekleriyle
haz�rlanan s�n�f�n aç�l��
törenine, Zenica-Doboj
Kantonu E�itim Bakan�
Mensur Sinanovic, Bolu
Belediye Ba�kan� Alaaddin
Y�lmaz, Saraybosna Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü

Mehmet Akif Yaman,
Türkiye’nin Saraybosna
Büyükelçili�i E�itim
Mü�aviri Vasi Ete ile ö�ret-
men ve ö�renciler kat�ld�.
Bakan Sinanovic, Zenica-
Doboj Kantonu’na ba�l� 25
okulun Türkiye’de “karde�”
okullar� oldu�unu belirtti.

4’te

‘DENİZE DÖKÜLEREK burayı 
terk ettiklerini unutmasınlar’

Atatürk, Manast�r’�
bitireli 119 y�l oldu

3’te

Kosovalıların Türkiye ve Türkçe sevdası

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yunanistan’a cevap:

Türkiye ile
Yunanistan 
arasında son
zamanlarda
ya�anan 
gerginlikler
devam ediyor.
Cumhurba�kanı
Pavlopulos’un
tehditvari açıkla-
masına Türk
Cumhurba�kanı
Erdo�an’dan
cevap geldi

Türkiye’nin Bosna Hersek’te
22 TÜRKÇE SINIFI VAR

Balkanl� ö�rencilerden
Mehmetçi�e Afrin deste�i
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Kızılayı ve Bul-
garistan Kızılhaçı
ile 2016 yılında baş-

latılan iş birliği kapsa-
mında olası bir doğal afet
veya kazada tüm Balkan-
lar'da insani yardım ulaş-
tırabilecek, erken
müdahale yapabilecek
"Ortak Acil Malzeme De-
posu" kuruldu. Kızılay
Genel Başkanı Kerem
Kınık başkanlığındaki
heyet, ortak çalışma pro-
jeleri kapsamında Bulga-
ristan'ın başkenti
Sofya’ya yakın Lozen
köyü bölgesindeki Bulgar
Kızılhaçı ile oluşturulan
"Ortak Acil Malzeme De-
posu"na 6 tır dolusu mal-
zeme getirdi. Kızılay, ilk

etapta 500 adet, 16,5 met-
rekare ebadında barınma
çadırı, 4 bin 80 adet batta-
niye, bin 500 adet yatak,
500 adet mutfak seti ve
500 adet ısıtıcı sevkiyatı
yaptı. Ayrıca yerelden
temin edilecek 500 adet
hijyen setinin de sevkiya-
tının yapılacağı kayde-
dildi. Kızılhaçtan Bulgar
mevkidaşı ile bir araya
gelen Kerem Kınık, ve-
rimliliği gelecekte daha
da belirgin olacak bir iş
birliğinin temelini attıkla-
rını söyledi. www.dunya-
bulteni.net’e göre; Kınık,
AA muhabirine yaptığı
açıklamada, “Afetler, her-
hangi bir şekilde sınırları
tanımıyor, din, dil, ırk ta-
nımıyor, herkesi vuru-
yor.” dedi. Türkiye
Kızılayı olarak, Sofya’da

bir ofis açtıklarını belirten
Kınık, bunun Avrupa Bir-
liği (AB) içinde açtıkları
ilk ofis olduğunu söyledi.
Kınık, "Bulgaristan’a böl-
gesel afetler noktasında
da bir merkez haline geti-
rilebilecek bir kapasite
desteği veriyoruz.” dedi.
Kınık, “Bu bölgedeki iş
birliğimiz sadece Bulga-
ristan’a değil, Balkan-
lar'ın tamamına yönelik
olumlu bir etki oluştura-
caktır.” diye konuştu.
Bulgaristan Kızılhaçı Baş-
kanı Akademisyen Hristo
Grigorov da “Bir insanın
yardıma ihtiyacı oldu-
ğunda onun Hıristiyan,
Müslüman olması veya
siyasi görüşleri önemli
değil. O insana bir an
önce yardım etmemiz
lazım.” dedi.

Türk K�z�lay� ve Bulgaristan K�z�lhaç�, olas� bir 
do�al afet durumunda erken müdahale için 
Sofya'da 'Ortak Acil Malzeme Deposu' kurdu

YURT DIŞI KARGONUN 
ADI:

Türk Kızılayı ve Bulgaristan
Kızılhaçı arasında iş birliği 

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim �irketi
(PTT A.�.), kaliteli, güvenilir ve hızlı 
faaliyetlerini yurt dı�ına da ta�ıyor

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yaygın hizmet ağı sayesinde yurt içinde en
ücra köşelere kadar ulaşabilen Posta ve Tel-
graf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), ka-

liteli, güvenilir ve hızlı faaliyetlerini yurt dışına da
taşıyor. 
Şirket, yurt dışı varışlı gönderilere yönelik hizmet-
lerini TURPEX çatısı altında gerçekleştiriyor. Ya-
bancı posta idareleri ve uçak taşıma şirketleriyle
yürütülen, ekonomik açıdan ve zaman bakımın-
dan kayıplara yol açan ödeme işlemlerini asgari
düzeye indirerek müşterilere büyük kolaylık sağla-
yan TURPEX, PTT işyerlerinden kabulü gerçekle-
şen yurt dışı varışlı gönderilerin taşınması,
dağıtımı ve tesliminin tek elden yapılmasını müm-
kün kılıyor. Böylece hızlı ve güvenli hizmet uygun
fiyat seçenekleriyle sunuluyor. 

TURPEX GÖNDERİSİ

Müşteriler bu hizmet kapsamında evrak, dokü-
man, hediyelik eşya, uluslararası bedelli-bedelsiz
ve geçici ihracat eşyaları ile fuar ve sergi gibi etkin-
liklere ilişkin tanıtıcı yayınları ağırlık ve boyut kı-
sıtlaması olmaksızın TURPEX gönderisi şeklinde
yurt dışına kargolayabiliyor. Diplomatik olarak ya-
pılacak taşıma işlemleri de yine TURPEX üzerin-
den gerçekleştirilebiliyor. TURPEX gönderilerinin
takibi www.ptt.gov.tr adresindeki “Yurtdışı Gön-
deri Takibi” sekmesinden yapılabiliyor.
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye ile Yunanistan ara-
sında son zamanlarda ya-
şanan gerginlikler devam

ediyor. Cumhurbaşkanı Pavlo-
pulos’un tehditvari açıklamasına
Türk Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan’dan cevap geldi. Türkiye sı-
nırını geçen 2 Yunan askerinin
tutuklanmasının ardından Yuna-
nistan Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopulos, “Türkiye bizi mec-
bur bırakırsa atalarımızın yaptı-
ğını yaparız.” diyerek Türkiye’yi
tehdit etmişti. Türkiye Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan
da, “Hafıza tazelemek isteyenler
gitsinler yakın tarihlerine bak-
sınlar. Boylarından büyük laflar
edenler gitsinler masal yerine
önce iyi bir tarih kitabı okusun-
lar. Sakarya Meydan Muharebe-
si’nde salamura olmaktan nasıl
kurtulduklarını, denize döküle-
rek burayı terk ettiklerini unut-
masınlar.” sözleriyle yanıt verdi.
1071’den bu yana şehitlerin ka-
nıyla bu toprakların vatan kılın-
dığını ifade eden
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle
devam etti: “Nasıl ki Türkiye
tüm imkansızlıklara rağmen ha-
tırlayın bekasına yönelik senar-
yoları Meydan Muharebesi’nde,

Çanakkale’de paçavraya çevir-
mişse bugün de aynı güce sahip-
tir. Biz bu ülkeyi ihsanla, lütufla
birilerinin kanatları altında kur-
madık. Biz bu toprakları
1071’den beri şehitlerimizin kan-
larıyla bu toprakları vatan kıldık.
Hafıza tazelemek isteyenler git-
sinler yakın tarihlerine baksınlar.
Boylarından büyük laflar eden-
ler gitsinler tarih masal yerine
önce iyi bir tarih kitabı okusun-
lar. Sakarya Meydan Muharebe-

si’nde salamura olmaktan nasıl
kurtulduklarını, denize döküle-
rek buraları nasıl terk ettiklerini
çok iyi öğrensinler. Bizim hiç
kimsenin toprağında, egemenli-
ğinde gözümüz yoktur. Hiçbir
zaman komşularımıza ne de
diğer ülkelere hiçbir zaman hu-
sumetle yaklaşmıyoruz. Hiçbir
hükümetle ilişkilerimizi zedele-
mek istemiyoruz. Türkiye’nin
dostluğunun kıymeti ancak kay-
bedilince anlaşılır. Biz her zaman

komşularımızın, kardeşlerimizin
kendinden emin olduğu, sırtını
dayadığı, itimat ettiği bir ülke
olduk. Vatandaşlarımızın hak ve
hukukunu koruma noktasında
nasıl tavizsiz olmuşsak diğer ül-
kelerle işbirliğimizi geliştirmekte
de o derece titiz davrandık.”
www.timebalkan.com’a göre:
Yunanistan, yeni bir hamle yapa-
rak Türkiye sınırına yakın bölge-
lerde askeri tatbikat yapacağını
açıkladı.

SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Komisyonu
Başkan Yardımcısı
Maros Sefcovic, Bal-

kanlarda doğalgazın ana
dağıtım merkezinin Bulga-
ristan olmasına destek ver-
diklerini belirterek,
“Doğalgaz buradan sadece
transit olarak geçmemeli,
ticareti Bulgaristan’da ya-
pılmalı.” ifadesini kullandı.
Sefcovic, Bulgaristan’ın
başkenti Sofya’da düzenle-
nen “Güneydoğu Avru-
pa’daki Sivil Toplum
Teşkilatlarının (STK) Enerji
Politikalarındaki Rolü” ko-
nulu konferansta yaptığı
konuşmada, Bulgaristan’ın
Balkanlar ve tüm Avru-
pa’da doğalgazda rota çe-
şitliliğinin artırılmasında
kilit rol oynayabileceğini
söyledi. Sefcovic, bu kap-

samda Bulgaristan’ın
önemli konumda bulundu-
ğuna işaret ederek, “Bal-
kanlarda doğalgazın ana
dağıtım merkezinin Bulga-
ristan’da olmasına destek
veriyoruz. Doğalgaz bura-
dan sadece transit olarak
geçmemeli, ticareti Bulga-
ristan’da yapılmalı.” dedi.
Bulgaristan Enerji Bakanı
Temenujka Petkova da Bul-
garistan’ın doğalgazda
komşu ülkelerle bağlantı
hatlarını geliştirmeye çalış-
tığını ve bu süreçte bölge
ülkelerinin STK’ları ile
yakın iş birliği içinde oldu-
ğunu anlattı. www.time-
balkan.com’a göre:
konferansa Türkiye’yi tem-
silen katılan Enerji Ekono-
misi Derneği Başkanı Prof.
Dr. Gürkan Kumbaroğlu
ise son dönemde Türkiye-
Bulgaristan ilişkilerinin
enerji ekseninde çok hızlı
geliştiğini belirtti.

TESANJ
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Dünyası Beledi-
yeler Birliği (TDBB)
üyesi Bolu Belediye-

si’nin destekleriyle hazırla-
nan sınıfın açılış törenine,
Zenica-Doboj Kantonu Eği-
tim Bakanı Mensur Sinano-
vic, Bolu Belediye Başkanı
Alaaddin Yılmaz, Saray-
bosna Yunus Emre Ensti-
tüsü Müdürü Mehmet Akif
Yaman, Türkiye’nin Saray-
bosna Büyükelçiliği Eğitim
Müşaviri Vasi Ete ile öğret-
men ve öğrenciler katıldı.
www.timebalkan.com site-
sinin haberine göre: Bakan
Sinanovic, Zenica-Doboj
Kantonu’na bağlı 25 okulun
Türkiye’de “kardeş” okul-

ları olduğunu belirterek,
açılışını yaptıkları sınıfın
hazırlanmasına destek olan
Bolu Belediyesine teşekkür
etti. Bolu Belediye Başkanı
Yılmaz da Bosna Hersek’in,
Türkiye’nin gönül coğraf-
yasında bulunduğunu dile

getirdi. Bosna Hersek’in,
Bolu ile çok uyumlu bir yer
olduğunu ifade eden Yıl-
maz, “Buraya geldiğimde
kendimi Türkiye’nin bir
ilinde gibi görüyorum.”
dedi.
Türkiye’deki tüm belediye-

lerin Balkanlar ile iş birliği
içerisinde olduğunu anla-
tan Yılmaz, açılışı yapılan
Türkçe sınıfının yanı sıra
Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı (TİKA) ile de
Bosna Hersek’te ortaklaşa
çalışmalar yürüttüklerini
bildirdi. Saraybosna Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü
Yaman ise Tercihim Türkçe
Projesi’nin 2011 yılından bu
yana Bosna Hersek’te sür-
düğünü kaydetti. Yaman,
“Bugün geldiğimiz nokta,
150 okulda 8 bin 241 öğren-
cimiz var. Yalın Türkçe öğ-
renimi dışında öğrencilerin
hem bedensel hem de zi-
hinsel gelişimine katkı sağ-
layacak faaliyetler de
düzenliyoruz.” bilgisini
paylaştı.

Bosna Hersek’e yeni Türkçe sınıfı 

Türkiye ile Yunanistan aras�nda son zamanlarda ya�anan 
gerginlikler devam ediyor. Cumhurba�kan� Pavlopulos’un tehdit-
vari aç�klamas�na Türk Cumhurba�kan� Erdo�an’dan cevap geldi

Çanakkale Zaferimi-
zin 103. y�l�n� idrak
ettik. Fakat tarihi-

mizin en önemli zaferi ol-
mas�na ra�men kutlama ile
de�il yine a��tlarla and�k.
Zira Çanakkale bedeli çok
büyük olan bir zaferdir. Bir
dünya sava�� ve iki Balkan
sava��ndan sonra ülkemizin
ve tüm �slam âleminin tekrar
hayata döndü�ü ama bunun
kar��l���nda 250 bin �ehit
verdi�imiz çok ac� bir zafer.
Kahramanl�klar� ve mucize-
leri bol olan kutsal bir tarihtir
Çanakkale. Sadece ya�anan-
lar ile büyük de�ildir, fakat
sonuçlar� itibariyle Alla hu
âlem, bu �anl� milletin 1071
y�l�ndan itibaren yüklendi�i
�slam’�n bayraktarl��� gör-
evini 2071’lere do�ru ta-
mamlayabilmesi için tekrar
hayata döndürüldü�ü bir re-
enkarnasyon mucizesidir.
Kesinlikle abartm�yorum,
eminim. Sürekli bir Çanak-
kale ruhundan bahsediyoruz
diyoruz ya, i�te o ruh, 250
bin �ehidin top yekűn man-
eviyat� ile bezenmi�, “Sen
öyle ba��bo� de�ilsin, kutsal
bir görevin var, kalk aya�a
görevini yap” diyen bir ger-
çektir. Meydanlarda “Ne yap-
salar bo�, göklerden gelen bir
emir vard�r” sözlerini siyasi
bir slogan zannedenler halt
etmi�. Zaman geçip paz�l�n
tamamlanmas� ile baz� ger-
çekleri iman gözü olanlar gö-
rebilecektir. �n�allah biz de o
cihat kervan�n�n bir kena-
r�nda yer buluruz. Bütün bun-
lar�n imkâns�z oldu�unu ve
abartt���m�z� dü�ünenler, rah-
metli M. Akif’i dinlesinler.
Zira bizim söylemeye ne hak-
k�m�z�n ne salahiyetimizin
olmad��� ancak �stiklal �airi-
miz rahmetli Akif’in söyle-
diklerini tekrarla “Bedrin
Aslanlar� ancak bu kadar
�anl� idi” i�aretini dinleyerek
Çanakkale’nin hangi merte-
bede oldu�unu in�allah anla-
yabiliriz. Öyle de�il midir ki;
Çanakkale sahip oldu�u man-
evi ve mistik etkisi ile her
zaman farkl� bir yerde olmu�-
tur. Bu yüzden Çanakkale ru-
hunu anlat�rken, sadece bir
millet de�il, ortak bir dava
�uuru ve iman�yla Anado-
lu’dan, Ortado�u’dan, Bal-
kanlar’dan gelen Türk, Kürt,
Arnavut, Bo�nak, Laz,
Pomak, Arap, Çerkez…
Özetle bir �slam ümmetinin
cihad�d�r. ��te bu yüzden çok
ama çok yaz�k oluyor. Dede-
leri ayn� dava için �ehit olan
Türk, Kürt, Arnavut, Bo�nak,
Arap torunlar, bugün bombo�
�eyler için bir birleri ile kar��
kar��ya gelebiliyor.

DÜ�MANA D�KKAT!

�imdi isterseniz Dünya’ya
dönelim ve neler oluyor bir
analizini yapal�m. Birilerinin
davas� hakt�r, imand�r, ama
birilerinin ise dünya mal�d�r.
Yani Petrol, Do�al gaz, Su
kaynaklar�, verimli topraklar.
Daha önceki yaz�lar�mda da
belirtti�im gibi Türkiye,
Dünya zenginliklerine sahip
veya onlar�n yan� ba��nda
olan stratejik de�eri çok yük-
sek olan bir ülke. Hele bir de
�slam’�n hamili�ine soyun-
mu� ise dü�manlar� oldukça
fazla. Meyve veren a�aç ta�-
lan�r misali, Türkiye’nin de
sürekli kar��s�nda olan dü�-
manlar� var. Dü�manlar�n�n
oldu�u zaten biliniyordu ama
esas problem, daha önce gizli
olan ve ta�eron kullanan bu
güruhun art�k alenen ve aç�k-
tan sald�r�ya geçmesi. Üstelik
adeta toplu bir haçl� müsved-
deleri gibi toplan�p birlikte
hareket ediyorlar. Ameri-
ka’n�n, Avrupa’n�n ve onlar�n
ta�eron piyonlar�n�n son gün-
lerdeki hareketleri, bizim hiç
te abartmad���m�z� gösteri-

yor. Birileri sanki Armege-
don’u bir an önce ba�latmak
istiyor. Birlik içinde ve uya-
n�k olmam�z �art. Dünya
sanki bir �eylere gebe. Türki-
ye’nin Allah’�n inayeti ile
Afrin’e girmesi Amerika ve
Avrupa’y� çileden ç�kard�.
Türkiye, öyle zannediyoruz
ki; durmayacak. Münbiç’e
do�ru devam edecek. Bu ko-
nuda Cumhurba�kan�m�z ve
Ba�komutan�m�z Say�n
Recep Tayyip Erdo�an’�n ön-
ceki aç�klamalar� bunu göste-
riyor. Amerika ile
muhtemelen bu hafta içinde
yap�lacak görü�meler çok
önemli. Türkiye’nin kararl�
oldu�unu onlar da çok iyi
görmeye ba�lad�lar. Türkiye
Suriye’de ilerlerken Bat�’da
Yunanistan’�n k��k�rt�c� hare-
ketleri dikkat çekiyor. Yuna-
nistan tek ba��na asla bir
tehlike de�ildir ancak Ame-
rika ve Avrupa’n�n kontrolü
söz konusu olunca i�ler de�i-
�ebilir, uyan�k ve dikkatli
olmak laz�m. Hatta bir süre-
dir, Amerika’n�n ortak tatbi-
katlar yapt��� Bulgaristan bile
dikkatleri üzerine çekiyor. Bu
arada Amerika’n�n Koso-
va’da yapt�rd��� Avrupa’daki
en büyük askeri üsse de dik-
kat diyorum.

TUZ RUHU VE
ÇANAKKALE RUHU

Bütün bunlar ya�an�rken ben
farkl� �eyler olmas�n� bekle-
yenlerdenim. Öyle ya herke-
sin bir hesab� olabilir ama
Allah’�n da bir hesab� var.
Ben �öyle bir senaryo çiziyo-
rum. Avrupa kendi içinde
birli�ini tamamlayamayacak
ve parçalanacak. Zaten do�al
kaynak fakiri olan Avrupa,
ya�l� nüfusu ile gelecekte
fazla ümit vermiyor. Amerika
ise daha vahim. Ba��nda olan
bir ilginç Ba�kan yani
Trump, son derece garip ve
istikrars�z hareketleriyle dik-
kat çekiyor. Amerika’da D��-
i�leri bakan�n�n de�i�mesiyle
sular durulmuyor. Daha önce
de Amerikan üst yönetiminde
çok önemli istifalar olmu�tu.
Bu istifalar�n ve istikrars�zl�-
��n devam edece�i bekleni-
yor. Amerika adeta tabiri
caizse muz cumhuriyeti ha-
line geldi. Bütçesi onaylan-
mayan ve adeta iflas etmi�
bir devlet durumunda. Bir
yetkilinin söyledi�ini k�sa bir
süre sonra ba�ka biri yalanl�-
yor. Asl�nda Amerika’daki
bu garip geli�meler dünyan�n
gelece�i için de tehlike.
Amerika �imdi de Avrupa
Birli�i ile kar��l�kl� gümrük
vergisi düellosuna giri�ti.
Kimin ne yapt��� belli de�il.
Amerika’y� Ba�kan Trump
m� yoksa Pentagon mu yöne-
tiyor? Bütün bu istikrars�zl�k
ve olumsuz geli�meler, bence
Trump’� çok yak�nda bitirebi-
lir. Amerika’da hemen her
�ey olabilir. Allah sonumuzu
hayretsin. Yaz�m�z�n özeti
�udur ki; Türkiye’nin Çanak-
kale Ruhu in�allah bitip tü-
kenmekte olan Amerika ve
Avrupa’n�n Tuz Ruhuna ga-
lebe çalacakt�r. Yaz�m�z�n
ba�l���nda Zaferle kutlanmaz
m� diye sormu�tuk. �nanalar
çok iyi bilir ki; Zafer ancak
Allah’�nd�r. Biz zaferden
de�il seferden sorumluyuz.
Çanakkale kutlanmak için
de�il dü�ünüp ö�üt al�nmak
için bizlere kalan önemli mi-
rast�r. Tüm �ehitlerimizi rah-
met ve minnetle an�yoruz.

Rifat SA�T

ZAFERLER 
KUTLANMAZ MI?

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA),

Arnavutluk’un başkenti Ti-
ran’daki İtfaiye Müdürlü-
ğüne ekipman yardımında
bulundu. TİKA’nın bağışla-
dığı farklı ekipmanların
teslim törenine Türkiye’nin
Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük, Tiran Bele-
diye Başkanı Erion Veliaj,
TİKA Tiran Koordinatörü
Necip Özay Özütok’un
yanı sıra Tiran İtfaiye Mü-
dürlüğü yetkilileri de ka-
tıldı.
www.timebalkan.com’a
göre: Türkiye’nin Tiran Bü-
yükelçisi Yörük, Türkiye
ile Arnavutluk arasında sa-

dece iyi değil, çok özel ve
çok iyi ilişkiler olduğunu
belirterek, iki ülke arasın-
daki iş birliği kapsamında
TİKA’nın Türkiye adına
1996 yılından bu yana ülke
genelinde ve Tiran öze-
linde önemli projelere imza
attığını söyledi. Yörük, “Bu
projeler 1996 yılından gü-
nümüze kadar yaklaşık
400’ü aşkın projeye tekabül
etmektedir. Başta sağlık,
eğitim, altyapı, sosyal hiz-
metler gibi geniş bir alana
yayılan bu projelerin
bugün itibariyle bildiğimiz
toplam maliyeti, yani TİKA
aracılığıyla Arnavutluk ge-
nelinde faaliyete geçirilen,
hayata geçirilen projelerin
toplam maliyeti 20 milyon
avroyu geçmiş bulunmak-
tadır.” dedi. 

T�KA’dan Tiran �tfaiyesi’ne
EK�PMAN YARDIMI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan
Pavlopulos’a sert cevap

Bulgaristan’da 
enerji konferansı

Bulgaristan’da 
enerji konferansı

Bulgaristan’da 
enerji konferansı
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PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Makedonya Meclisi’nde
kabul edilen Dillerin Kullanımı Ya-

sası’nın kabulünü kutladı. www.timebal-
kan.com’a göre; dillerin Kullanımı
Yasası’nın Meclis tarafından kabul edil-
mesi nedeniyle Makedonya Arnavutlarını
ve Makedonya devletini kutlayan Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, Euro-Atlantik
geleceği için önemli bir adım olarak nite-
lendirdi. Kosova Cumhurbaşkanı Thaçi
konuyla ilgili yazılı açıklamasında şu ifa-
delere yer verdi: “Her vatandaşın kimliği
ve onuruna, kültürel çeşitliliğe saygı göste-
rerek bu yasanın kabul edilişi birlikte yaşa-
mak için bir iyi niyeti teşkil ediyor.
Makedonya’da Dillerin Kullanımı Yasa-
sı’nın onaylanması ile artık devlet yüksek
kurumlarında da Arnavutça kullanılacak-
tır. Bu sadece Arnavut topluluğuna değil
tüm bölge için iyi bir haberi teşkil ediyor.”

Thaçi, Makedonya’da
Dillerin Kullan�m�
Yasas�’n�n kabulünü
kutlad�

LONDRA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi,  İngiltere Dışişleri Bakanı
Boris Johnson ile görüştü. Ko-

sova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
kitabının tanıtımı vesilesiyle gittiği
Londra’da, İngiltere Dışişleri Bakanı
Boris Johnson ile görüştü. www.time-
balkan.com’a göre: görüşmenin günde-
minde, Kosova ve Sırbistan arasındaki
diyalog süreci ve bu kapsamda ilişkile-
rin normalleştirilmesi vardı. 

Kosova Cumhurba�kan�
Thaçi, �ngiliz D��i�leri 
Bakan� Johnson ile görü�tü

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'nın başkenti Priştine'de
Yunus Emre Enstitüsünün yeni
dönem Türkçe kursuna katılan

kursiyerler, enstitüde kendilerini Türki-
ye'deymiş gibi hissediyor. www.haber-
ler.com’a göre: Yunus Emre Enstitüsü,
2011 yılından bu yana Priştine'de
Türkçe öğretip Türk tarihi, kültürü, ede-
biyatı ve sanatını tanıtıyor. Enstitüye
kaydolan kursiyerlerden bazıları gele-
cekte mesleklerinde başarıya ulaşmak
için bazıları da Türkiye'ye duydukları
sevginin karşılığı olarak Türkçe öğreni-
yor. Priştineli Luiza Namligjiu, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, annesinin
kendisini bir yıl önce Yunus Emre Ensti-
tüsüne yönlendirdiğini söyledi. Priştine
Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi
olan Namligjiu, gelecekte diplomat ol-
manın hayalini kuruyor. Namligjiu, İn-
gilizce ile Fransızcanın yanı sıra başarılı
bir diplomat olabilmesi için en kısa sü-

rede Türkçe de öğrenmesi gerektiğine
inandığını aktardı. Başta Türkçeyi Koso-
va'da da yayınlanan Türk dizilerinden
öğrenmeye çalıştığını söyleyen Namlig-
jiu, dilini ileri bir seviyeye taşımak için
Enstitünün Türkçe kursunun büyük
katkısı olduğunu kaydetti. Türkiye'de

en çok İstanbul'u beğendiğini, Büyüka-
da'ya ise hayran kaldığını belirten Nam-
ligjiu, "Türkçe Yaz Okulu" boyunca
Giresun'da kaldığını ayrıca Trabzon,
Rize, Ordu, Bolu ve Ankara gibi şehir-
leri ziyaret ettiğini, İstanbul'da Boğaz,
Büyükada, Sultanahmet Camisi ve Top-

kapı Sarayı'nın güzellikleri karşısında
büyülendiğini aktardı. Bir başka kursi-
yer Priştine Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı ikinci sınıf öğrencisi Prizrenli
Fatijona Stolliqi da yaşadığı şehirde her-
kesin Türkçe konuştuğunu, kursta ken-
dini Türkiye'de yaşıyormuş gibi
hissettiğini aktardı. Türkçesini geliştir-
mesi için üniversitedeki hocaları tarafın-
dan kursa yönlendirildiğini ifade eden
Stolliqi, "Türkçenin benim için özel bir
anlamı var yani özel bir dil. İngilizce,
Almanca ya da İtalyanca değil, benim
için özel olan Türkçe." dedi. Türkiye'yi
çok sevdiğine ve kalbinde özel bir yeri
olduğuna dikkati çeken Stolliqi, "Ben de
herkes gibi Türkiye'yi çok seviyorum o
yüzden Türkçe öğrenmeyi tercih ettim."
ifadelerini kullandı. Türkçe öğrenirken
zorluk yaşamadığını söyleyen Stolliqi,
Türkçede en çok beğendiği atasözünün
"Bugünün işini yarına bırakma" oldu-
ğunu, bu deyimin Kosovalı Arnavutlar
tarafından da kullanıldığını aktardı.

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İstiklal Marşı'nın kabulünün 97'inci yıl dönü-
münde milli şair Mehmet Akif Ersoy, Koso-
va'nın başkenti Priştine'de düzenlenen

programla anıldı. Priştine'de İstiklal Marşı'nın ka-
bulünün 97'inci yıl dönümü nedeniyle "Mehmet
Akif ve Gençlik" konulu bir program düzenlendi.
www.timebalkan.com’a göre: Priştine Yunus Emre
Enstitüsü'nde düzenlenen programa Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Demo-
kratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı ve Ko-
sova Kamu Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,
Kosova Meclisi Milletvekilleri Müferra Şinik ile

Fikrim Damka, Vıçıtırın Belediye Başkanı Xhafer
Tahiri, Mamuşa Belediye Başkanı Abdulhadi Kras-
niç, Kosova Türk Temsil Heyet Başkanı Kurmay
Albay Sinan Cem Barım, TİKA, Maarif Vakfı, Priş-
tine Şarkiyat ile Türkoloji Bölüm başkanları, Ko-
sova ile Türkiye'nin bu ülkedeki diğer kurum ve
kuruluş temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.
Anma programı Türkiye ile Kosova milli marşları-
nın çalınmasıyla başladı. Büyükelçi Kılıç, milli mü-
cadelenin bütün heybetini ve canlılığını yansıtan,
geçmişimizin destanı, geleceğimizin müjdecisi İs-
tiklal Marşı'nın kabulünün 97'inci yıl dönümünde
istiklal ve istikbal şairi Mehmet Akif'i bugün
büyük bir mutluluk ve gururla andıklarını belirtti. 

Kosova'n�n ba�kenti Pri�tine'de Yunus Emre Enstitüsünün
yeni dönem Türkçe kursuna kat�lan kursiyerler, enstitüde

kendilerini Türkiye'deymi� gibi hissediyor

Türkiye'yi çok sevdikleri
için Türkçe öğreniyorlar

�stiklal �airi Mehmet Akif Ersoy Pri�tine’de de anıldı
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MEHMETÇ��E

Balkanlı öğrencilerden
"Bİ DÜNYA" MEKTUP

ED�RNE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ)
eğitim gören yabancı öğrenci-
ler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce

Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütü-
len Zeytin Dalı Harekatı'nda görev
yapan askerlerin yanında olduklarını
hissettirmek amacıyla duygu dolu
mektuplar kaleme alıyor. www.ha-
berler.com’a göre: Trakya Uluslar-
arası Öğrenci Derneği tarafından
"Uluslararası Öğrencilerden Af-
rin'deki Mehmetçiklere Bi Dünya
Mektup" kampanyası başlatıldı. Bu
kapsamda dernek binasında bir
araya gelen öğrenciler, üzerinde Türk
bayrağı ve kendi ülke bayraklarının
yer aldığı kağıtlara duygularını akta-
rıyor. 16 Mart'ta kadar devam edecek
kampanyada toplanan mektuplar,
Afrin'deki askerlere gönderilecek.
Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği
Başkanı Hakan Çalışkan, AA muha-
birine yaptığı açıklamada, Mehmet-
çiğe destek olmak amacıyla böyle bir
çalışma başlattıklarını söyledi. Dün-
yanın farklı ülkelerinden gelen öğ-
rencilerin Türkiye'nin ve Türk
askerinin her zaman yanında oldu-
ğunu vurgulayan Çalışkan, şöyle

devam etti: "Afrin'de büyük bir mü-
cadele veren Mehmetçiğe destek
amacıyla farklı ülkelerden gelen öğ-
rencilerimiz mektup yazıyor. Duygu-
larını kağıda döktükleri mektupları
önümüzdeki hafta cepheye göndere-
ceğiz. Etkinliğimizin adını da 'Ulus-
lararası Öğrencilerden Afrin'deki
Mehmetçiklere Bi Dünya Mektup'
koyduk. Allah askerimizin yanında
olsun. Şehit olan askerlerimize Al-
lah'tan rahmet, gazilerimize acil şifa-
lar diliyorum." Batı Trakya

Gümülcine'den gelen TÜ Radyote-
rapi Bölümü öğrencisi Merve Softa,
Mehmetçiğin arkasında sadece Tür-
kiye'nin değil, yüreği Türkiye aşkıyla
yanan milyonlarca insanın olduğunu
belirtti. Türk askerinin başarısı için
dua ettiklerini anlatan Softa, şunları
söyledi: "Her ne kadar farklı ülkeler-
den olsak da aynı kökten geliyoruz.
Hepimiz Türk'üz. Dualarımız ve kal-
bimiz askerlerimizle. Biz burada
rahat bir hayat sürüyorsak bu onların
sayesinde. Unutmasınlar ki onların

arkasında kocaman bir dünya var.
Batı Trakya onlarla. Kosova, Make-
donya, Arnavutluk hepimiz onların
arkasındayız. Bize haklarını helal et-
sinler. Ben mektubuma 'Afrin'e selam
olsun' diye başladım ve 'Bundan 104
sene önce dedelerimiz nasıl Çanak-
kale'de bir olup savaşmışlarsa yine
sizlerle birlikteyiz. Dualarımız si-
zinle' diye devam ettim. İnşallah bu
harekat zaferle tamamlanacak." Ko-
sova'dan gelen Liridon Kurti ise
uluslararası öğrencilerin Türk askeri-
nin destekçisi olduğunu belirterek,
"Çanakkale'de nasıl aynı düşmana,
yani emperyalist güçlere karşı savaş-
tıysak bugün de yine aynı güçlerle
savaşılıyor. Mehmetçiğimizin arka-
sındayız, dualarımız onlarla. Uluslar-
arası öğrenciler olarak onları her
zaman düşünüyoruz ve onlara dua
ediyoruz." diye konuştu.
Kosova'dan gelen Şamil İmami de
duygularını yazdığı dörtlükle ak-
tardı.
İmami, şiirinde şu satırlara yer verdi:
"7'den 70'e herkes arkanızda/Koso-
va'daki millet de bilin
yanınızda/Mazlumun hakkını sa-
vunmak için/Zalim düşmanın için-
den geçin."

Trakya Üniversitesi'nde (TÜ) e�itim gören ço�unlu�u Balkan ülkelerin-
den gelen yabanc� ö�renciler Afrin'de görev yapan askerlerin yan�nda
olduklar�n� hissettirmek amac�yla duygu dolu mektuplar kaleme al�yor

Vucic'den barı�çıl "Kosova" açıklaması
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksan-
dar Vucic, Kosova meselesine iliş-
kin, "Uzlaşmayı kabul edebiliriz

ancak halkımızı ve devletimizi aşağıla-
yacak çözümleri değil." ifadelerini kul-
landı. Vucic, başkent Belgrad'da
temaslarda bulunan ABD Avrupa ve Av-
rasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan
Yardımcısı Wess Mitchell'i kabul etti.
www.haberler.com’a göre; ABD ile Sır-
bistan'ın Kosova meselesindeki tutumu-
nun farklı olduğuna dikkati çeken Vucic,
"Mitchell, Sırbistan tarafını dinledi, belki
anlamıştır da" değerlendirmesinde bu-
lundu. Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne
(AB) üyeliği yolundaki en büyük engelin
Kosova meselesi olduğunun altını çizen
Vucic, Kosova meselesinde uzlaşabile-
ceklerini ancak Sırp halkını ve devletini

aşağılayacak çözümleri kabul etmeye-
ceklerini vurguladı. Vucic, 2013 yılında
Brüksel'de imzalanan ve Kosova ile Sır-
bistan arasındaki ilişkilerin normalleşti-
rilmesini öngören anlaşmadaki tüm
sorumlulukları yerine getirdiklerini sa-
vunarak Kosova'nın ise bu anlaşmayı
uygulamayacağına "neredeyse emin" ol-
duğunu söyledi. Kosova tarafının anlaş-
madaki "Sırp Belediyeler Birliği
kurulması" hükmünü hala yerine getir-
mediğini hatırlatan Vucic, "AB ile ABD
bunu biliyor" dedi. Gerçekleştirdikleri
görüşmenin önemine vurgu yapan
Vucic, Sırbistan'ın ABD ile daha iyi ilişki-
ler kurmak istediğini belirtti. Mitchell de
AB arabuluculuğundaki Kosova-Sırbis-
tan diyalog sürecini desteklediklerini
ifade ederek ABD'nin çözüm istediğini
ancak bölgenin istikrar ve güvenliğini
tehdit edecek çözümlere de karşı oldu-
ğunu aktardı.

Prof. Dr. Ata ATUN

SUUD� 
ARAB�STAN

KULVAR 
DE���T�R�YOR

Suudi Arabistan Prensi Muham-
med bin Salman, Türkiye’yi ne-
redeyse bir yüzy�l önce Osmanl�

�mparatorlu�u'nun çöktü�ü zaman or-
tadan kalkm�� olan �slami Hilafet'i
geri getirmek için çaba sarf etmekle
suçlamaya ba�lad�. Belli ki Türkiye,
Suudi Arabistan’�n Arap dünyas�n-
daki liderli�ini sallamaya ba�lam��.
Suudi Arabistan yönetiminde güçlü

bir yeri olan Prens Muhammed bin
Salman, M�s�r Al-Sorok gazetesine
verdi�i demeçte,  �ran’a verip veri�-
tirdi, arkas�ndan da, Türkiye’yi
�ran’�n yan�nda �slami örgütlerin de
içinde bulundu�u “�er üçgeni”nde yer
almakla ve bu �er üçgenine destek
vermekle suçlad�. Salman’a göre �er
üçgeninin bir kö�esinde �ran, bir kö-
�esinde �slami Örgütler, di�er kö�e-
sinde de Türkiye bulunmakta. Bu
yorumlar, Suudi Arabistan'�n di�er
baz� Körfez ülkeleri ile olan çat��ma-
s�nda Türkiye’nin kendi yan�nda
de�il, Katar’�n yan�nda yer almas� ne-
deni Suudi Arabistan’�n Türkiye’den
duydu�u endi�eyi ve derin �üpheyi
yans�t�yor. Türkiye’nin, geçti�imiz bir
kaç ay içinde Suudi Arabistan'�n Orta-
do�u'daki büyük rakibi olan �ran'la
birlikte, Kuzey Suriye'deki sava�lar�
azaltmak için çal��mas�, �ranl� ve
Türk askeri yetkililerin geçti�imiz y�l
resmi olarak görü�meleri ve birbirle-
rine yapt�klar� ziyaretler, Suudi Ara-
bistan’�n ve a�abeyi ABD’yi pek
ho�nut etmemi� anla��lan. 

ABD’N�N DÜ� KIRIKLI�I

ABD’nin bölgedeki en büyük dü� k�-
r�kl���, 1952 y�l�ndan sonra Orta Do-
�u’yu �ngilizlerden devrald�ktan sonra
Ortado�u’da kurdu�u ve 21ci yüzy�l�n
ba��na kadar sürdürdü�ü “Yat Arap,
Kalk Arap” sistemine Türkiye’nin
çomak sokmu� olmas�. Türkiye’yi son
60 y�ld�r, kendinin köle bir eyaleti
olarak yönetmesinin son bulmas�,
ABD’nin bölgedeki stratejilerini de-
�i�tirmi� durumda. Strateji de�i�ikli-
�inin ba��nda Suudi Arabistan’�n
ba��na ABD hayran� ve kölesi bir ki-
�iyi getirmek ve Orta Do�u’yu Suudi
Arabistan liderli�inde ve önderli�inde
yönetmek var. Bu nedenle de Suudi
Arabistan’da büyük bir tasfiye ope-
rasyonu gerçekle�tirildi son bir y�l
içinde. Prens, geçen y�ldan bu yana
yurtd���na yapt��� ilk seferinde Kahi-
re’yi ziyaret etti ve Suudi taht�n�n ha-
lefi olarak M�s�r gazetelerinin
yöneticileriyle önemli bir toplant�
yapt�. Bu özel toplant�da �er üçgeni
tan�mlamas�n�n yan�nda Katar uyu�-
mazl���n�n 60 y�l önce Küba'ya uygu-
lanan ABD ambargosuyla sürece�ini
söylemesi, gelecekte nelerin ya�ana-
ca��n�n habercisi. Suudi Arabistan’�n,
Birle�ik Arap Emirlikleri, M�s�r ve
Bahreyn ile birlikte geçti�imiz Hazi-
ran ay�nda Katar ile diplomatik ve ti-
cari ili�kileri kesmesi, dünyan�n en
büyük s�v�la�t�r�lm�� do�al gaz ihra-
catç�s� olan ve dünyan�n en büyük
ABD askeri üssüne ev sahipli�i
yapan Katar’a hava ve deniz yollar�n�
kapatmas�, Suudi Arabistan ile
Katar’�n yak�nda kanl� b�çakl� olaca-
��n�n habercisi. Suudi Arabistan’�n
d�� politikas�ndaki bir ba�ka de�i�ik-
likte �srail ile olan ili�kilerinde.
Suudi Arabistan yönetiminin, daha
do�rusu Prens Salman’�n verdi�i ta-
rihi olan ve Arap dünyas�nda kö�e
ta�� olacak bir kararla 1948 y�l�ndan
beri diplomatik ili�kileri sürdürme-
di�i �srail’e baz� ko�ullarda hava sa-
has�n� açmas�. Bundan sonra
�srail’den kalkan ve �srail’e gidecek
uçaklar Suudi Arabistan hava saha-
s�n� kullanabilecek. �imdilik bu uy-
gulama gizli tutuluyor ve �srail
yetkilileri ile Suudi yetkililer güya
“haberimiz yok” diyorlar ama uygu-
lama ba�lad� bile. Suudi Arabistan'�n
�srail'in bile ancak fark etti�i bu ka-
rar�, Riyad ve Tel Aviv'in �ran'�n
daha geni� bölgedeki nüfuzu konu-
sunda endi�e duydu�unu ve Ortado-
�u'daki iki ana müttefik, Suudi
Arabistan ve �srail aras�ndaki ikili
ili�kilerde bir iyile�me oldu�unu i�a-
ret ediyor. 
Belli ki Trump yönetimi, �kinci

Dünya Sava��’ndan sonras�nda kur-
du�u dengelerin de�i�mesi sonra-
s�nda elinden kaç�rmak üzere oldu�u
Ortado�u’ya son bir gayretle müda-
hale ediyor. Sonras� ise belli ki tufan
olacak…

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Baş-
kanı Denis Zvizdic, Üsküp'te Make-
donya Başbakanı Zoran Zaev ile bir

araya geldi. Zvizdic, görüşmeyle tüm
bölge ve Avrupa Birliği'ne (AB) iyi mesaj-
lar verdiklerini belirterek iyi anlaşan iki
ülkenin olağanüstü doğal, tarihi ve kültü-
rel mirasa sahip olduğunun altını çizdi.
Batı Balkan ülkelerinin en önemli ortak
paydası olan AB sürecinin Makedonya ve
Bosna Hersek'in ortak temel hedefi oldu-
ğuna işaret eden Zvizdic, "Hedefin özü
çok basit: Ülkelerimiz için barış ve ekono-
mik refah istiyoruz. Bölgemiz için barış ve
güvenlik istiyoruz." dedi. Gençlerin ülke-
lerinde kalmalarını ve en kısa zamanda
Avrupa'nın ekonomik ve güvenlik siste-
minin bir parçası olmalarını istediklerini
dile getiren Zvizdic, iki ülke arasında her-
hangi bir sorunun olmadığını, ikili ilişki-
lerin anlayış ve iş birliği temelinde
geliştiğini vurguladı.

Zaev, Üsküp’te
Zvizdic’i a��rlad�

MANASTIR
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün
Manastır Askeri İdadisi'nden
mezuniyetinin 119'uncu yıl-

dönümü törenle kutlandı. www.ha-
berler.com’a göre; Makedonya'nın
Manastır şehrinde düzenlenen anma
törenine Türk Silahlı Kuvvetleri
adına görevlendirilen Genelkurmay
Başkan Yardımcısı Tüğgeneral Nerim
Bitlisoğlu başkanlığındaki Türk Si-
lahlı Kuvvetleri heyeti katıldı. Tö-
rende, Makedonya Savunma Bakan
Yardımcısı Bekim Maksuti ve Make-

donya Genelkurmay Yardımcısı
Tümgeneral Muhammed Racay, Tür-
kiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi
Tülin Erkal Kara, Türk kurum ve ku-
ruluşların temsilcileri, askeri personel
ve çok sayıda davetli de hazır bu-
lundu.
Atatürk'ün Manastır Askeri İdadi-
si'nden mezuniyetinin 119'uncu yıl-
dönümü anma töreni Atatürk'e saygı
duruşu ve iki ülke milli marşların
söylenmesiyle başladı.
Türk Silahlı Kuvvetleri adına törende
konuşan Genelkurmay Başkan Yar-
dımcısı Tüğgeneral Nerim Bitlisoğlu,
Atatürk'ün liseyi okuduğu, aynı za-

manda Türk Kurtuluş Savaşına katıl-
mış, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuru-
luşuna hizmet etmiş pek çok
komutan ve devlet adamının doğ-
duğu ve yetiştiği Makedonya'nın,
Türk kültür hayatındaki yerinin ayrı
bir öneme sahip olduğunu ifade etti.
Makedonya Genelkurmay Yardım-
cısı Tümgeneral Muhammed Racay,
yaptığı konuşmasında, iki ülke ara-
sındaki dostane ilişkilere değinerek,
Manastır'da ki Askeri İdadi'nin ve
devlet adamı Mustafa Kemal Ata-
türk'ün, bügünkü çağdaş yaşamda
iki ülke arasındaki dostluk köprüleri-
nin kurulduğunu ifade etti.

Atatürk'ün Manast�r Askeri �dadisi'nden
mezuniyetinin 119'uncu y�ldönümü kutland�
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Arnavutluk'ta Adalet, Enteg-
rasyon ve Birlik Partisi
(PDİU) Genel Başkanı Shpe-

tim İdrizi, 1944-1945 yıllarında plan-
lanmış bir etnik temizlik ve
soykırım aracılığıyla Çamerya Ar-
navutlarının göç etmesinin sağlan-
dığını ya da öldürüldüğünü
belirterek, "Çamerya sorunu ulus-
lararası bir mesele haline getiril-
meli.” dedi.
Çamerya katliamının üzerinden en
az 74 yıl geçmesine rağmen, Arna-
vutluk'ta kurdukları siyasi parti,
dernek ve girişim ile Çamerya Ar-
navutları davalarının savunması ve
isteklerinin kabul edilmesi için lobi
faaliyetlerini sürdürüyor.
Çamerya Arnavutlarının meselesi-
nin siyasi olarak daha iyi temsil
edilmesi için kurulan Adalet, Enteg-
rasyon ve Birlik Partisi Genel Baş-
kanı İdrizi, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "açık bir yara" olarak
tanımladığı Çamerya sorununu Ar-
navut milletine yapılmış en büyük
adaletsizliklerden biri olarak gös-
terdi.
Kendisinin de üçüncü kuşak Ça-
merya Arnavut'u olduğunu dile ge-
tiren İdrizi, "Osmanlı
İmparatorluğunun Balkanlar'dan
ayrılması ile gerçekleşen temiz bir
soykırım. 1913 yılından itibaren
İkinci Dünya Savaşı'nın sonlarına
doğru, 1944-1945 yıllarında planlan-
mış bir etnik temizlik ve soykırım
aracılığıyla Çamerya Arnavutlarının
yüzde 90'ının Arnavutluk ve Türki-
ye'ye göç etmesi sağlanmış ve ka-
lanların yüzde 20'si öldürülmüş."
diye konuştu.

YUNANİSTAN İLE 
MÜZAKERELER

Son dönemlerde Arnavutluk ve Yu-
nanistan arasında mevcut sorunla-
rın çözümü için masaya
oturulmasının olumlu bir hareket
olduğunu dile getiren İdrizi, Yuna-
nistan'ın Arnavutluk için 1940 yı-
lında kabul ettiği bir savaş yasasının
2018 yılında dahi geçerli olmasının
büyük bir çelişki olduğunu ifade
etti.
Bir dönem Arnavutluk Meclis Baş-
kan Yardımcılığı ve Arnavutluk-
Türkiye Meclis Dostluk Grubu
Başkanlığını da yürüten İdrizi, Ar-
navutluk'un bu konu ile ilgili tüm
uluslararası kurumlarda lobi çalış-
ması yürütmesi gerektiğine dikkati
çekerek, "Haklarımızı elde edene
kadar mücadelemize devam edece-
ğiz." dedi.

72 AİLE LİDERİNİN KATİLİ

Çamerya ve halkına yapılan katliam
ile ilgili çok sayıda tarihi araştırma-
nın altında imzası bulunan Arna-
vutça Araştırmaları Akademisinin
Tarih Enstitüsü Müdürü Prof. Dr.
Beqir Meta da halkın korkutulup
sindirilmesi amacıyla 1913 yılında
Çameryalı 72 aile liderinin katledil-
diğini anımsattı. Güçlü bir "etnik te-

mizleme dalgasının" 1923 yılındaki
Lozan Antlaşması sonrasında geldi-
ğini aktaran Meta, sözlerini şöyle
sürdürdü: "Yunan hükümeti Ça-
merya etrafındaki tüm Arnavut
bölgeleri temizle-
mekle yetin-

medi
çünkü Arna-
vutlar sadece Ça-
merya’da yaşamıyordu. Yanya gibi
çevredeki bölgelerde de bulunu-
yordu ve bölgedeki tüm Müslüman
Arnavutları temizlediler. Çamer-
ya’daki halk iki farklı dini gruptan
oluşurken, çoğunluğu 35 bin ile
Müslümanlardı. Çameryalı Orto-
doks Arnavutlar ise 10-15 bin civa-
rındaydı. Bunun dışında 10 bin
kadar Yunan da Çamerya’ya yerleş-
mişti."

35 BİN ÇAMERYA 
ARNAVUT’U GÖÇ ETTİ

Katliam ve göçlerin çok şiddetli bir
suç kampanyası sonucunda 27 Ha-

ziran 1944'te başladığını ve 1945 yı-
lının Mart ayında sona erdiğini ak-
taran Meta, birçok İngiliz ve Alman
belgesinin de yazdığı şekilde kat-
liam sonucunda 35 bin Müslüman

Çamerya Arnavu-
tu'nun yurtla-

rından göç
etmek zorunda

olduğunu aktardı.
Meta, katliamda en az 2 bin 500 kişi-
nin öldürüldüğünü ve daha sonra
yaklaşık 2 bin kişinin göç sırasında
hayatlarını kaybettiğini hatırlattı.
Çamerya sorununun Komünizm
döneminde "saklı" kaldığını dile ge-
tiren Meta, "Arnavut hükümetleri-
nin bunu uluslararası bir mesele
yapmasının zamanı geldi. Bu artık
gerekiyor. Yunanistan'dan Arnavut-
luk'un entegrasyon süreçlerine
engel olan bu konunun uluslararası
mekanizmalara taşınması gerek-
mekte." dedi.
Çameryalılar vatanlarına dönmek
istiyor Tiran Belediye Başkan Ve-
kili ve Çamerya Derneği Başkanı

Dr. Abaz Hado da Çamerya mese-
lesinin artık Arnavutluk devletinin
bir siyasi meselesi haline geldiğini
söyleyerek, bunda Çamerya halkı-
nın örgütlenmesinin, vatansever
ruhunun ve arzusunun etkili oldu-
ğunu kaydetti.
Bugün yaklaşık 280 bin Çameryalı
olduğunu, sayının daha da çıkabi-
leceğini düşündüklerini belirten
Hado, "Çameryalı Arnavutların
vatanlarına dönmek, mülkiyet,
atalarının mezarlarını yapmak ve
bu bölgeye yeniden yerleşme hak-
larının tanınmasını ve soykırım-
dan dolayı özür dilenmesini
istediklerini" vurguladı.
Hado, "Annem buraya geldiğinde
sekiz yaşındaymış. Onu faşizmle
iş birliği yaptığına dair suçlayabi-
lir misin? Asla. Haklarımızı hem
siyasi hem hukuki açıdan, tarih
boyunca inkar edilen tüm hakları-
mızı arayacağız." diye konuştu.

ÇAMERYA BÖLGESİ’NDE
NELER YAŞANDI?

Çamerya bölgesi, Arnavutluk'un
güneyinden başlar ve antik çağdan
beri Arnavutların yaşadığı Güney
Epir'i yani şu anda Yunanistan
toprakları içinde kalan Yanya'dan
Preveze'ye kadar olan bölgeyi kap-
sar. Bu bölgede yaşayan Arnavut-
lar, 1913 yılına kadar Osmanlı
vatandaşıydı. Çamerya bölgesi,
Balkan Savaşı sonunda 1913'te ya-
pılan Londra Büyükelçiler Konfe-
ransı'nda etnik ve azınlık bir bölge
olarak Yunanistan'a teslim edildi.
1910 yılında yapılan nüfus sayı-
mında bölgede 83 bin Arnavut ya-
şıyordu. Çamerya Arnavutlarına
İkinci Dünya Savaşı sırasında,
Yunan General Napoleon Zer-
vas'ın kuvvetleri tarafından kat-
liam gerçekleştirildi. Haziran
1944'ten 1945 Mart'ına kadar süren
etnik temizlik harekatı sırasında 2
bin 900 erkek, 214 kadın ve 96
çocuk öldürüldü, 745 kadına teca-
vüz edildi, 68 köy ve 5 bin 800 ev
yakıldı. Yunan generalin başlattığı
etnik temizlik nedeniyle 35 bin ci-
varında Arnavut Çamerya bölge-
sinden Arnavutluk'a kaçmak
zorunda kaldı.

Ahmet GÖKSAN

ÖNCEL���N 
ADIMLARI‘

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıştır…

"Çamerya sorunu uluslararası
bir mesele haline getirilmeli”

’Arnavutluk'ta ya�ayan Çamerya Arnavutları, istek ve hak-
larının yerine getirilmesi yönündeki çalı�malarını sürdürüyor

“Türkiye’yi K�br�s’a 1963’te bo�azlanan
bebeklerle nineler, Ayvas�l’da topyekün
imha edilen insanlar�m�z, 1963 – 1974’e
kadar özgürlü�ünü ve haklar�n� korumak
için mücadele eden halk�m�z, Ada’n�n her
yan�nda yok edilen karde�lerimiz, kendi
ülkesinde anayasal düzenin bozulmas�n�
istemedikleri için topyekün asi muamele-
sine tabi tutulan toplumumuz ve buna ek
olarak Yunan Cuntas�’n�n kuklalar� tara-
f�ndan öldürülen, hapse t�k�lan binlerce
Rum da davet etmi�tir.”1980

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Crans Montana’da yap�lan K�br�s
müzakerelerinin neden çöktü�ü
genel içerisinde biliniyor. Kar�� ta-

raf�n tutum ve yakla��m� nedeniyle masa-
n�n kim taraf�ndan devrildi�i de herkesin
gözü önünde ya�and���n�n da unutulma-
mas� gerekiyor. Buna kar��n vur abal�ya
örne�inde oldu�u gibi sürekli olarak Tür-
kiye ile ba�lanarak K�br�s Türk’leri suçla-
n�yor. 1968 y�l�nda Beyrut’ta ba�layan
çözüm görü�melerinden günümüze dek
ayn� oyunu oynuyorlar. Türkiye i�galci
olarak tan�mlanarak ve suçlanarak kaza-
n�mlar elde edilmeye çal���yor. Bu dönemi
BM’in önde gidenlerinin süreci �sl�k çalar
gibi izlediklerini de söylemek olas�d�r.
Ocak 2018 ay�n�n ilk günlerinde Amerikan
Kongresi Ba��ms�z Ara�t�rma Dairesi’nin
2008 – 2017 dönemini içeren K�br�s Ra-
poru gündeme bomba gibi dü�tü. Konunun
üzerine gitmesi gerekirken içteki siyasi u�-
ra�lar�m�z nedeniyle ses bile getirilemedi-
�ini kaydetmek istiyoruz. Ad� geçen
dönem içerisinde müzakerelerin çökme ne-
deninin Türk Askeri – Güvenlik ve Garan-
tiler de�il güç payla��m�ndaki anla�mazl�k
oldu�u belirtiliyor.  Va�hington kaynakl�
haberinde Kathimerini gazetesi, “Ba�ar�-
s�zl��� Güç Payla��m� Getirdi”… Morelli
ise “Taraflar Güvenlik Konular�n�, Ada’y�
Nas�l Ortak Yöneteceklerindeki Anla�-
mazl�klar�n� Saklamak �çin Kullan�yor”
ba�l�klar� ile duyuruyorlar. Bu durumda
müzakere sürecinin ba�lat�labilmesi için
neden nab�z yoklan�yor. Buna ko�ut K�br�s
uyu�mzl���n�n çözümünün 2018 y�l�nda
öncelikleri aras�nda olmad���n� aç�klayan
bir kurumla kar�� kar��yay�z. Her iki lide-
rin de raporda yer alan hususlar� biliyor ol-
malar� ve konu�mamalar� dü�ündürücüdür.  

TEK AYAK

Seçim döneminde Bay Nikos Anastasiya-
dis seçilmesi halinde müzakere sürecine
i�lerlik kazand�raca��n� söylüyor olmas�na
kar��n tek ayak üzerinde konu�tu�undan
inand�r�c� olam�yor. Hangi ko�ulda olursa
olsun ba�lat�lacak olas� bir yeni müzakere
süreci K�br�s Türk’lerinin bu günkü kaza-
n�mlar�na yan�t vermeyecektir. Yaln�zca
dostlar veri� al��ta görsün türünden bir sü-
recin yürütüldü�üne tan�k olaca��z. Böyle
bir sürecin ba�lat�lacak olmas� K�br�s
Türk’lerinin gelece�e yönelik umutlar�n�n
da da��lmas�n�n nedeni olacakt�r.
Her iki liderin de uyu�mazl���n çözülmesi-
nin uzun süre alaca�� konusunda uzla�t�k-
lar� biliniyor. Bu yakla��mlar�n�n
nedeninin aradan geçen 50 y�l�k süreçte
halk�n kar��l�kl� olarak bir birlerini tan�m�-
yor olmalar� gösteriliyor. Rum gençlerinin
büyük oranda ada’n�n kuzeyine geçmeyi
istemedikleri geçti�imiz günlerde yap�lan
bir ara�t�rma sonucu ortal�klara koymu�-
tur. Uyu�mazl���n çözülemeyecek olmas�-
n�n bir nedeni de bu yönlü bak�� ve
yakla��mlar olsa gerek. Amerikan Kongre-
sinin yapm�� oldu�u bu çal��man�n her iki
liderin de kabul ederek gelinen noktay� net
olarak aç�klamas� gerekti�ini yinelemek is-
tiyoruz. Ada’n�n her taraf�nda yap�lan
seçim sonras�nda ta�lar�n yava� yava� ye-
rine oturmakta oldu�u günlerden geçiyo-
ruz. Çözüm umudunun kalmad���
ortal�klara ç�kt���na göre, kimseyi d��lama-
dan halk�m�za daha iyi hizmet nas�l yap�la-
bilir �ifresini çözerek gelece�e bakmam�z
gerekti�ine vurgu yapmak istiyoruz. Böyle
bir ba�lang�ç adada kal�c�l���m�z� da peki�-
tirecektir. Buna ko�ut BM taraf�ndan al�-
nan 186 ve 550 say�l� Güvenlik Konseyi
kararlar�n�n da kald�r�lmas� çal��malar�na
ba�lanmas� gerekir diye dü�ünüyoruz. 
Bunu sa�laman�n yolunun da bir an önce
Ulusal Konseyin kurularak ortak çal��ma-
lara ba�lanmas�ndan geçti�inin kabul edil-
mesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr
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“Börek” kelimesi
Balkan dillerine
Türkçeden gelmi�-

tir. Madem bu kelime
Türkçedir, o zaman börek de
Türk’tür. Ama “Balkan Burek”
derseniz i� de�i�ir, o ba�ka bir
�eydir. Makedonya’da bir tar-
t��ma program� vard�r, y�llard�r
özel bir kanalda yay�nlan�yor.
Program�n ad�, “Yadi Burek”
(Börek Ye). Güncel konular
de�erlendirilir, halk canl� ba�-
lant� kurarak kendi dü�ünceleri-
ni söyler bu programda. Canl�
yay�n oldu�u için her türlü
olayla kar��la�abilir sunucu.
Siyasi bir konu tart���l�yorsa,
Arnavut’u arar Türk’ü arar
Makedon’u arar, derken baz�
konular tiye al�n�r, farkl� bir
bak�� aç�s�yla çok da ciddiye
al�nmayacak ama insanlar�n
kendi dü�üncesini söyleyen bir
program halini al�r. Konum,
program içeri�i ya da neler tar-
t���ld��� da de�il asl�nda. Benim
konum börek. Neden böre�in
yan�nda siyaset? Birincisi, ger-
çekten bu topraklar� anlamak
için öncelikle en az iki Balkan
dilini bilmeniz gerek; ço�u bir-
birine benzedi�i için farkl�
ülkelerdekilerle de anla�abilir-
siniz. �ngilizcem var derseniz
tek ba��na hiç bir �ey ifade
etmez, muhabbet edersiniz
etmesine ama muhabbeti anla-
yamazs�n�z. 

AÇ KALMAZSINIZ

Sadece Türkçe bilseniz de hiç
sorun te�kil etmez; aç kalmaz-
s�n�z, yolda kalmazs�n�z. Ama
bütün burada ya�ayan halk�n
tam anlam�yla derdini anlaya-
mazs�n�z. Taksiye bindiniz
diyelim, �oförün hangi millet-
ten oldu�unu nas�l anlayacaks�-
n�z, hangi dilde selam verecek-
siniz? Ben anlayabilirim, benim
için sorun de�il, radyo aç�ksa,
hangi dilde bir frekans seçmi�
bakars�n�z, hangi firman�n tak-
sisi ona da bakars�n�z. Bir
“merhaba” derseniz de istedi�i-
niz yere ula�abilirsiniz o da
sorun de�il. Taksiciler caddele-
rin, sokaklar�n nabz�n� en iyi
bilir. Seçimler yak�nsa, en
do�ru anketi ara�t�rmana da
gerek yoktur, onlara sor anlar-
s�n seçim sonuçlar�n�. ��e tak-
siyle gidip gelen biriyim, bizde
öyle uçuk fiyat tarifesi de yok-
tur, her yer birbirine uzak
olmad��� için de sorun te�kil
etmez. Her hafta yazan biri ola-
rak da her milletten herkesle
muhabbet ederim, gerçek gün-
demi sadece haber bültenlerin-
den anlayamazs�n�z burada.
Trafik yo�unlu�undan konu�an
biri mutlaka konuyu belediye
ba�kan�na kadar götürür. Hangi
belediye daha çal��kan onlar
mutlaka bunu bilir. Çok millet-
li, çok kültürlü bir toplumda
ya��yorsan hele, ülkeler aras�
diplomatik ili�kiler yan�nda
sönük kal�r, gerçek halk�n nab-
z�n� bu yolda yoklars�n. Benim
telefonum çalar, arayan annem-
se -tabii annemle de Türkçe
konu�tu�uma göre- konu belli-
dir: “Sen Türk’sün demek, he
he Türkiye, ba�ka…” derler.
Türk oldu�un için konu döner
dola��r Türkiye’deki güncel
konulara gelir. Türkiye’de
ya�ayan birçok Balkan “uzma-
n�ndan” çok daha �ansl�y�m bu
konuda. Birbirinden çok farkl�
üç dilde gayet ak�c� ve rahat
konu�abiliyor, hatta yazabiliyo-
rum. Uzmanl�k gibi bir derdim
de yok, �air-yazar, sivil toplum
derneklerinde toz yutmu�,
Türkolog, edebiyatç�, ilham�n�
bu topraklarda ya�ayan insan
hallerinden alm��, tarihi eserle-
rin ta� duvarlar�ndan beslene-
bilmi� bir Türkiye a����y�m.
Ya�ad���m ülkede bir Türk ola-
rak da kendi hak ve hukukumu
aramay� bilirim. Ancak, soluya-
bildi�im her koku bana ne his-
settirmi�se onu yazmaya çal��-
m���md�r. 

TANS�YON 
HEP DE����R

Burada tansiyon hep de�i�ir
çünkü. ��te bu yüzden bir tart��-
ma program�n ismi “Börek ye”
olabilir. Birçok dü�ünce, her
fikir, hatta nüfus bile y�llar geç-

tikçe de�i�ebiliyor, keyfini
kaç�rma, derdini söyle ve
böre�ini yemeye devam et.
Türkiye’ye kar�� bak�� aç�s�
da her y�l de�i�ebiliyor,
bazen ele�tiriyorlar, oradan
d��ar�ya servis edilen baz�
haberler ve olu�turulan
alg�y� anlat�yorlar, �u aralar

oldu�u gibi Türkiye’ye toz
kondurmad�klar� dönemler de
oluyor. Elbette buna ülkeler
aras� siyasi ve diplomatik ili�ki-
lerin de etkisi oluyor. Bütün bu
toplumu anlayabilmek ve nele-
rin de�i�ti�ini görebilmek için
siyasi analizlerden çok halk�n
nabz� ve onlar� gözlemlemek
önemli. ��te bizler de buradan
yereli takip etti�imizde muhab-
betimiz bazen multi-etnik bir
hava alabiliyor, bazen de Türk
ise kar��m�zdaki karde� karde�
dertle�iyoruz. Hepimizin tek
ortak noktas� var; böre�i sevi-
yoruz, eti de, k�ymal� börek en
ideali bu konuda. Sa�l�m�za
dikkat etmeliyiz ama yine de.
Gelelim böre�in çe�itlerine ve
faydalar�na. Sabah erkenden
uyand�n diyelim, buralara ilk
kez gelmi�sin, kendini d��ar�ya
atm��s�n, bir �ekilde tarihi Türk
çar��s�nda bulmu�sun kendini.
Dükkânlar�n kepenkleri henüz
aç�lmam��ken gezmenizi tavsi-
ye ederim buray�. Farkl� bir
koku hissedersiniz, güzel
kokar, sizi evinizde hissettirir,
buralar� da bizden dedirtir size;
Anadolu kokar belki de, bazen
de çocuklu�unuzu hat�rlat�r,
yabanc�l�k çekmezsiniz. O
koku var ya, i�te sabah�n be�in-
de uyanan börekçilerin f�r�nla-
r�ndan yükselen kokudur. Çok
hayalperest olmayal�m ama
ayn� zamanda o koku kald�r�m-
lar�n ve hanlar�n ta� duvarlar�y-
la birle�ince hem tarih kokar
hem de içinizi s�cak bir his
kaplar. Mutlaka her sokak
ba��nda bir börekçi vard�r,
sabah kahvalt�s�n� d��arda
yapan esnaf yo�urt-gevrek,
peynirli börek ya da “simit
po�aça” al�r. Gevreklerin en
güzeli nohut mayas�yla yap�la-
n�d�r burada; Türkiye’deki
simitlerden biraz farkl�d�r ama
birbirine benzer. O mayan�n
kokusu mutlaka çar��ya sinmi�-
tir. Üsküp’ün daha geleneksel
Türk ailelerinde ise Cuma günü
börek günüdür. Cuma namaz�n-
dan sonra kimde börek varsa
onun evine mutlaka bir misafir
gelir. Hatta bazen, tepsiyle
börekler dükkânlara getirilir,
bir bereketi vard�r, kalabal�k
yenir. Günümüzde bu gelene�i
sürdüren çok aile olmasa da
yine de vard�r ve bir �ekilde
devam eder. Börek demek,
sabah�n erken saatlerinde gaze-
te okurken k�r�nt�lar� gazeteye
bula�an bir a� demektir. Türk,
Arnavut, Makedon, Bo�nak vs.
herkes evinde kendi usulüyle
yapar. Fakat d��arda herkes
ayn� börekçilerden al�r böre�i-
ni. Gerçi Müslüman kesim
sadece sahibi Müslüman olan-
lardan sat�n al�r, her ya� ve her
k�ymaya güvenmez. Ç�nar
a�ac� alt�nda edilen muhabbetin
de içine siner. Ispanakl�s�, pey-
nirlisi, k�ymal�s�, mant�s�, sam-
sas� d���nda günümüzde böre�i
modernle�tirmek için üretilen
“pizza börek” de kendini satt�-
rabilen ba�ka bir örnek. Büyük
bir eksi�imiz var, börek hamu-
ru yahut börek yufkas� (baklava
hariç) satan yufkac�lar�m�z yok
bizim. Ya haz�r�n� börekçide
alacaks�n ya da evinde açacak-
s�n. ��te, “Balkan Burek” dedi-
�imiz zaman, bu iki Türkçe
kelimenin içinde birçok farkl�
milletin gelene�i var. Hem tari-
hi beraberlik hem de herkesin
evine ve oca��na girmi� bir a�
demek. Bizi birbirimize ba�la-
yan ortak noktalar�m�zdan çok
küçük bir örnek olsa da bu, o
böre�in yan�nda neler konu�ul-
du�u da önemlidir. Nerdeyse
bütün bakanl�klarda çal��an
devlet memurlar� bile her sabah
önce en yak�n�ndaki börekçiye
gider, ula�t�rmaym��, ekono-
miymi�, savunma ya da içi�leri
ile d��i�leri bakanl���ym�� hiç
fark etmez, her ofiste bazen bir
börek kokusu duyulur ve her-
kes o sabah kendi dilinde ülke-
sinde olup bitenler hakk�nda
konu�ur. Uzmanm��, analizciy-
mi� hiç fark etmez; ayn� masa-
da farkl� milletlerden insanlarla
börek yemediysen, muhabbet
edemediysen Balkanlarda ne
kaynad���n�, ne gibi dedikodu-
lar yay�ld���n� anlayamazs�n.
www.timebalkan.com 
sitesinden al�nm��t�r…

Leyla �erif EM�N

BALKAN 
BUREK

Kosoval� ö�retmenlerden
Mustafakemalpa�a'ya ziyaret
BURSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bu yıl bağımsızlığının 10. yılını
kutlayan Kosova
Cumhuriyeti'nin kardeş şehri

Kamenitsalı öğretmenler,
Mustafakemalpaşa Belediyesi'ni ziya-
ret etti. Mustafakemalpaşa Milli
Eğitim Müdürlüğü ile Kamenitsa
Milli Eğitim Müdürlüğü arasında
uygulanan kardeş okul ziyaretleri
devam ediyor. Bursa Kosova-Üsküp
Derneği paydaşlığında süren organi-
zasyon kapsamında Kamenitsa
Endüstri Meslek Lisesi'nden idareci
ve öğretmenlerden oluşan 23 kişilik
heyet, Belediye Başkanı Sadi
Kurtulan'a nezaket ziyaretinde
bulundu. Ziyarete, Milli Eğitim
Müdürü Mustafa Efe, Kamenitsa
Meslek Lisesi Müdürü Kamil
Çehoyas, Bursa Kosova-Üsküp
Derneği Başkanı Recep Gündüz ve
öğretmenler katıldı. Belediye Başkan
Yardımcıları Ayhan Dadak, Enver
Erdoğan ve Mustafa Eren'in de hazır
bulunduğu toplantıda misafir heyeti
Belediye Meclis Salonu'nda kabul
eden Başkan Sadi Kurtulan, iki ülke
arasındaki tarihsel bağı, yeni kardeş-
lik köprüleri kurarak güçlendirecek-
lerini söyledi.

Başkan Karaosmanoğlu Kocaeli
Rumeli Türkleri Derneği’ni ağırladı
Kocaeli Rumeli Türkleri Derne�i’ni a��rlayan Büyük�ehir Belediye Ba�kan�
�brahim Karaosmano�lu, “Her zaman Rumeli Türklerinin yan�nday�z” dedi
KOCAEL�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Dünyası Belediyeler
Birliği (TDBB) ve Kocaeli
Büyükşehir Belediye

Başkanı İbrahim
Karaosmanoğlu, 14'üncü ola-
ğan genel kurulunu gerçekleş-
tiren Kocaeli Rumeli Türkleri
Derneği Yönetim Kurulunu
makamında ağırladı. Ziyarete
Dernek Başkanı Recep Altıntip,
Başkan Yardımcıları
Abdurrahman Yılmaz,
Alptekin Cevherli, Adnan
Metin ve Nazım Çelik katıldı.
Tanışma maksadıyla gerçekleş-
tirilen ziyarette konuşan
Başkan Karaosmanoğlu,
"Rumeli, Balkan ve Batı Trakya
Türkleri bize kaybedilmiş
vatan topraklarının yadigârları-
dır. Bu nedenle gönlümüzde ve
gözümüzde yerleri çok değerli-
dir. Geçmişte olduğu gibi her
zaman Rumeli Türklerinin
yanındayız" dedi. www.haber-
ler.com’a göre: Kocaeli Rumeli
Türkleri Derneği'nin faaliyetle-
ri hakkında bilgi veren
Altıntip, Kocaeli Rumeli
Türkleri olarak 10 bin üyeleri

olduğunu ve kentte, Balkan
Savaşları öncesinden başlayan
göçler nedeniyle Rumeli -
Balkan göçmeni yaklaşık
yüzde 40 oranında bir nüfus
olduğundan bahsetti. Dernek
olarak Makedonya Jupa

Belediyesi'ne Cankurtaran
verilmesini sağladıklarını, yak-
laşık 15 bin Türkçe kitabı
Makedonya ve Kosava'daki
okullara dağıttıklarını,
Müftülüğün desteği ile
Makedonya'da binlerce Kur'an-

ı Kerim dağıttıklarını belirtti.
Ayrıca Kocaeli'de Rumeli yöre-
si halk oyunları grupları oldu-
ğunu, yine Kocaeli'de Rumelili
olsun olmasın yüzlerce kişiye
gıda ve giyim yardımı yaptık-
larını anlattı.

BA�CILAR BELED�YES�’N�N
Çanakkale Platosu’na yo�un ilgi

�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Dünya tarihinin sey-
rini değiştiren ve
Türk askerlerinin

yedi düvele karşı savaşa-
rak elde ettiği 18 Mart
Çanakkale Zaferi’nin 103.
Yıldönümü dolayısıyla
Bağcılar Belediyesi tara-
fından özel bir etkinliğe
imza atıldı. Kirazlı Metro
İstasyonu Etkinlik
Alanı’na “1915’ten 2018’e
Diriliş Platosu” kuruldu.
O günleri daha iyi anlat-

ması için platoda toprakla
cepheler, çadırlar, siperler
yapıldı. Savaş dönemini
yansıtan kostüm ve silah-
ların kullanıldığı Plato’da
karargâh çadırları, sıhhiye
çadırı ile döneme ilişkin,
silah ve mühimmatlardan
oluşan müze çadır bulu-
nuyor. Tiyatro oyuncuları
tarafından her gün 4 seans
olarak aralarında 6 metre-
lik mesafe bulunan siper-
lerde düşman kuvvetlerle
yaşanan savaş birebir can-
landırıyor. Oyunda temsili
olarak toplar, tüfekler ve
atlı süvariler de yer alıyor.

Çanakkale Türküleri’nin
ve şiirlerin seslendirildiği
programda izleyenler hem
o zor günlerin acısını
yüreğinde hissediyor hem
de kahramanca mücadele-
nin haklı gururunu yaşı-
yor. İlçe sakinlerinin çok
beğendiği plato özellikle
tiyatro oyunlarının sahne-
lendiği saatler olan 11.00,
13.00, 15.00 ve 17.00’de
alan dolup taşıyor.
Çocuklar, Çanakkale Anıtı
ve kumdan cepheler
önünde bol bol fotoğraf
çekiliyor.

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosovalı Tarihçi Eldar
Uka, İbrahim Paşa
Kültür Merkezi’ndeki

programda ‘Balkanlarda
Osmanlı İzleri’ni ve Bilge Kral
Aliya’yı anlattı. Bursa
Büyükşehir Belediyesi iştirakle-
rinden Kültür A.Ş. bünyesinde
faaliyetlerini sürdüren İbrahim
Paşa Kültür Merkezi,
‘Balkanlar’da Osmanlı İzleri’ ile
Aliya İzzetbegoviç’in konuşul-
duğu ‘Tarihte Yolculuk’ progra-
mına ev sahipliği yaptı.
Programa konuşmacı olarak
katılan Kosovalı Tarihçi Yazar
Eldar Uka, Osmanlı Devleti’nin
Balkanları ihyasını ve yakın
tarihin en önemli şahsiyetlerin-
den Bilge Lider, Bosna-Hersek

Cumhurbaşkanı Aliya
İzzetbegoviç’i anlattı. Uka, I.
Murat Hüdavendigar ile başla-
yan Balkanların fetih sürecin-
den, fetihlerin gerçekleştirilme-
sindeki amaç ve sonuçlardan,
bölgedeki Osmanlı medeniyeti
izlerinin imarına yönelik yürü-
tülen faaliyetlere dek tarihe ışık
tuttu. Programda, yaşadığı zor-
luklara rağmen halkına bağım-
sız bir devlet bırakmayı başaran
ve ‘Bilge Kral’ olarak anılan
Aliya İzzetbegoviç de anlatıldı.
Saraybosna bombalanırken
şehri terk etmeyen
İzzetbegoviç’in ‘siyasi önderliği-
nin yanı sıra entelektüel kişili-
ğini ve eserlerini mirası bıraktı-
ğını söyleyen Uka, Bilge Kral’ın
dünyadan göç etmesinin ardın-
dan onun fikirlerinin daha da
iyi anlaşıldığını belirtti.

Bursa Büyük�ehir Belediyesi’nden ‘Balkanlarda
Osmanlı ve �zzetbegoviç’ konferansı
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Nazlı Gaye ALPASLAN

�NTERAKT�F VERG�
DA�RES� KULLANIMI

MÜKELLEFLER�N 
B�LG�S�NE AÇILMI�TIR

Gerçek ve tüzel ki�ilerin vergi konu-
sunda elektronik ortamda bilgi sahibi
olabilmeleri için gelir idaresi ba�kan-

l��� taraf�ndan yeni bir hizmet mükelleflere
sunulmu�tur. Buna göre mükellefler taraf�n-
dan beyanname, bildirim, yaz�, rapor, tutanak,
dilekçe vs belgelere eri�im olana�� mükellef-
lere elektronik ortamda sunulmaktad�r. �nte-
raktif vergi dairesi uygulamas�
https://ivd.gib.gov.tr adresinden uygulamaya
sunulmu�tur. Bu konuda vuk. gt seri no 492
yeterli aç�klamalar bulunmaktad�r. Söz ko-
nusu genel tebli� seri no: 492 de mevcuttur.
Al�nan tebli� 22-02-2018 tarihli resmi gazete
de yay�nlanm��t�r. Genel tebli�de yer alan ana
ba�l�klar a�a��da k�saca özet olarak yer veril-
mi�tir.

1) �nteraktif Vergi Dairesi Hizmetlerinden
Yararlanabilecek Ki�iler �nteraktif Vergi Dai-
resi hizmetlerinden a�a��da say�lan ki�iler
(gerçek/tüzel) yararlanabileceklerdir:
a) Mevcut durumda internet vergi dairesi kul-
lan�c� kodu ve �ifresi bulunanlar 
b) e–Devlet �ifresi bulunanlar,
c) Sistem üzerinden ya da vergi dairesine
ba�vurarak �ifre edinenler
2) �nteraktif Vergi Dairesinde Yer Alan Bil-
giler Ki�iler �nteraktif Vergi Dairesinden a�a-
��daki bilgileri elektronik ortamda
görüntüleyebileceklerdir: �nteraktif Vergi Dai-
resi Kullan�ma Aç�lm��t�r 2018 13 2 
a) Vergi dairesi sistemlerinde kay�tl� olan
kimlik bilgilerini, ileti�im bilgilerini, mükelle-
fiyet bilgilerini ve motorlu ta��tlar�na ili�kin
bilgilerini,
b) Vergi dairelerince tahsil ve takip edilen
tüm borçlar�n�,
c) Elektronik ortamda verilen bildirimleri, be-
yannameleri ile bu beyannamelere ili�kin ta-
hakkuklar�n�, ç) Emanetler hesab�na
kaydedilen tutarlar�,
d) Haklar�nda yap�lan elektronik yoklamalara
ili�kin tutanaklar�,
e) Vergi dairesi taraf�ndan banka hesaplar�
ve/veya ta��tlar� üzerine uygulanan elektronik
hacizleri,
f) Elektronik tebligat sistemi kapsam�nda teb-
li� edilen elektronik imzal� tebli� evraklar�n�,
g) Adlar�na düzenlenen vergi ve ceza ihbar-
namelerini,
�) Sistem üzerinden yapt�klar� ba�vuru, talep
ve bildirimlerin sonuçlar�n�, 
3) �nteraktif Vergi Dairesinde Yap�labilecek
��lemler Ki�iler �nteraktif Vergi Dairesi üze-
rinden a�a��daki i�lemleri yapabileceklerdir:
a) Borç ödeme, 
b) e-Tebligat sistemine dahil olmak için ta-
lepte bulunulmas�, 
c) Vergi ziyan�, usulsüzlük ve özel usulsüzlük
cezalar� için VUK’nun 376.maddesi kapsa-
m�nda indirim talebinde bulunulmas�,
ç) Uzla�ma talebinde bulunulmas�,
d) Mükellefiyet durum yaz�s� al�nmas�, 
e) Borç durum yaz�s� talebinde bulunulmas�,
f) Özelge talep edilmesi, 
g) ��e ba�lama bildiriminde bulunulmas�,
�) Adres de�i�ikli�i bildiriminde bulunul-
mas�, 
h) �� yerlerinin (�ubelerin) say�s�nda meydana
gelen art�� veya azal��lara ili�kin bildirimde
bulunulmas�, 
�) ��i b�rakma bildiriminde bulunulmas�, 
i) �zaha davet müessesi kapsam�nda izahta bu-
lunulmas�, 
j) Vergi tecil talebinde bulunulmas�,
k) Vergi türü dönem de�i�ikli�ine ili�kin ta-
lepte bulunulmas�, 
l) Muhtasar beyanname verilmeyece�ine dair
dilekçe verilmesi,
m) Bu f�krada say�lmayan i� ve i�lemler için
“genel dilekçe” verilmesi,
n) Ba�kanl�kça uygun görülen di�er i� ve i�-
lemler.

Amina Siljak JESENKOV�Ç

ANGEL PALMERAS
�Ç�N 

TELGRAFLAR ABTTF’den Brüksel’e
ÇALIŞMA ZİYARETİ
BRÜKSEL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya Türk Fede-
rasyonu (ABTTF) Başkanı
Halit Habip Oğlu ve Başkan

Yardımcısı Sami Yusuf, ABTTF Brük-
sel Temsilciliği’nde görevli Aykut Ga-
ripoğlu’nun da eşlik ettiği çalışma
ziyareti kapsamında Avrupa Parla-
mentosu (AP) üyesi milletvekilleri
Pal Csaky (EPP, Slovakya) ve Csaba
Sogor’un (EPP, Romanya) yanı sıra
Avrupa Hür İttifakı (EFA) Direktörü
Günther Dauwen ile görüştü. Ça-
lışma ziyareti kapsamında ilk gö-
rüşme AP üyesi milletvekilleri
Slovakya’daki Macar azınlığına men-
sup Pal Csaky ve Romanya’daki
Macar azınlığına mensup Csaba
Sogor ile Csaky’nin AP’deki çalışma
ofisinde gerçekleştirildi. Görüşmede
ABTTF Başkanı Habip Oğlu, “Av-
rupa Birliği (AB) Üyesi Devletlerde
Azınlıkların Korunması ve Ayrımcılık
Yapılmaması” başlıklı karar tasarısı-
nın 7 Şubat 2018 tarihinde AP Genel
Kurulu’nda kabul edilmesi için
büyük çaba gösteren Csaky’e Batı
Trakya Türk toplumu adına teşekkür
etti. Batı Trakya Türk toplumunun
eğitim ve din alanında yaşadığı so-
runlar hakkında bilgilendirmede bu-
lunan Habip Oğlu, Yunan
makamlarının Batı Trakya’da iki dilli

azınlık anaokulları açılması taleple-
rini ısrarla görmezden gelmeye
devam ettiğini, Batı Trakya Türk top-
lumunun seçtiği müftülerin “makam
gaspı” suçlamasıyla birçok kez ko-
vuşturmaya uğradığını, İskeçe Seçil-
miş Müftüsü Ahmet Mete’nin Kasım
2017’de Selanik’te görülen davada üç
yıl ertelemeli yedi ay hapis cezasına
çarptırıldığını aktardı. EFA Direktörü
Günther Dauwen ile ABTTF Brüksel

Temsilciliği’nde gerçekleştirilen gö-
rüşmede ABTTF Başkanı Habip Oğlu,
Batı Trakya Türk toplumunun eğitim
ve din özerkliği ile örgütlenme özgür-
lüğü alanında yaşadığı güncel sorun-
ları aktardı. Görüşmede ayrıca geçen
Şubat ayında AP Genel Kurulu’nda
kabul edilen AB’deki ulusal azınlık-
larla ilgili karar ve bu kararın Av-
rupa’daki azınlıklara etkisine ilişkin
görüş alışverişinde bulunuldu.

�ki saattir aç�k duran bo� dosyaya bak�yorum.
Ne yazaca��m� dü�ünüyorum. Kimseyi k�rma-
dan, sivrili�im kimseye dokunmadan. Geçen

bahar�n sonunda, Ramazan ay�ndan birkaç gün
evvel Travnik’e gittik. Medrese ö�rencilerine
a�k�n dilini ve edebiyat�n� tatt�rmak için. A�k
mesnevileri hakk�nda bir �eyler anlatt�m. Yasmin
(evet bizde bu erkek ismi) Bosnaca’da a�k anlam
alan� hakk�nda baz� fikirlerini payla�t�. Kendisi
dilci, Bosna Dili Enstitüsü görevlisi, genç bir ar-
kada�. Bosnacac�. Halk edebiyat�nda, halk di-
linde, kelime hazinemizde a�k� ifade etmenin
imkânlar�n� anlatt�. Fakire ise Türkçe olarak yaz�l-
m�� mesnevi hikayeleri üzerinden mecazi ile ha-
kiki a�k özelliklerini aç�klamaya çal��t�m.
Birbirlerine ba�lant�l� olduklar�n�. Birli�in öte-
sinde bir �eyin olmad���n�. Dilin veya dilimin
güçsüzlü�ünü, yetersizli�ini. �nsan dilinin güç-
süzlü�ünü. Neyse, dönü�te konu�uyoruz. Nas�l
oldu, nerden geldi bilemiyorum, Yasmin sava�
an�lar�n� anlatmaya ba�lad�. Do�du�u Stolac’�
terk edi�lerini. Blagay’a göç edi�lerini. Babas�n�n
sa� olup olmad���n� bilemedi�ini. Anneannesinin
bir gece ortas�nda, k�rk-elli kilometre uzakl�ktaki
ba�ka bir kasabadan yürüyerek yanlar�na gelme-
sini. Bulabildi�i undan pi�irdi�i ekmekten getir-
mesini. Gecenin ortas�nda, annesinin onu
uyand�r�p: Kalk, ninen geldi, ekmek getirdi bak,
ye o�lum demesini.

YED� YA�INDAK� 
ÇOCU�UN HAFIZASI

Bu, yedi ya��nda bir çocu�un haf�zas�na kaz�nm��
bir olay. Öyle anlat�yor ki arabas�nda iki-üç gün-
lük yol geçmi� ekme�in kokusunu, tazeli�ini,
hatta s�cakl���n� hissediyorum. Annesinin kendi-
leriyle biraz daha çok g�da bulunabilece�i ba�ka
bir yere gitme karar�n�. Yine de cephelerin ara-
s�nda, mermilerin ve �arapnellerin ya���� az ol-
mu�ças�na �iddetli bir ya�mur alt�nda da�lar�
geçmesi. Annesi, kuca��nda küçük k�z karde�i,
yan�nda bir-iki ya� büyük ablas�, bir de kendisi.
Islak pantolonu, ya�murdan a��rla�m�� montu, su
dolu ayakkab�lar… Sabah olmadan hedeflerine
ula�malar� gerekiyor, aç�kta kalacaklar. Jabla-
nica’ya geldiklerinde bir müze veya kültür mer-
kezine yerle�tirilmeleri, yak�nlar�nda bir BM
karargâh� oldu�unu, �spanyal� bir a�abey ile ko-
nu�tuklar�n�: Angel Palmeras. Bir �ekilde anla��-
yorlar, Angel’in evli oldu�unu, çocuk sahibi
olmad���n� ö�reniyor. Kendisi de babas�ndan
haber almad���n�, büyük ihtimalle toplama kam-
p�na götürüldü�ünü anlat�yor. Birkaç gün içinde
Angel H�rvat askerlerinin kontrolü alt�ndaki top-
lama kamp�na gidiyor, babas�n� buluyor, e�i ve
çocuklar�n�n hayatta oldu�unu, Jablanica’ya göç
ettiklerini anlat�yor. En az�ndan BM askerinin gö-
rü�mesiyle adam�n hayat� güven alt�na al�nm��.
Kuduz sokak köpe�iymi�çesine onu öldüremez-
ler art�k. Yoksulluk, güç bela bir hayat devam
ediyor. Arada bir Angel’in verdi�i çikolata, anne-
sine gönderdi�i erzakla karn�n� doyurmu�. Okula
devam ediyor. Angel (isim anlam� Melek) dö-
nü�te biriktirdi�i paran�n bir miktar�n� b�rak�yor.
Ne olur ne olmaz. Babas� da dönüyor. Memleket-
lerine dönü�…

KOKULAR BURNUMA GEL�YOR

Her kelimesini, her duygusunu canl� canl� hissedi-
yorum. Kokular bile burnuma geliyor. Saraybos-
na’ya girmek üzere iken; Angel nas�l, nerede diye
soruyorum. Uzun zamand�r görü�emediklerini,
sonra sosyal medya arac�l���yla irtibata geçtikle-
rini, çocuk sahibi olamad��� için kar�s�ndan bo-
�and���n� anlat�yor. Onunla her bir yaz��man�n
can�n� ac�tt���n�, zor günleri hat�ra getirdi�ini söy-
lüyor. “Allah bu adam� hidayete eri�tirsin” diye
dua a��z�mdan ç�kt�. “Sen de bana anlatt�klar�n�
yaz, bana anlatt���n gibi, hiçbir �ey güzelle�tirme-
den, süslemeden yaz. �yili�in abidesi olsun. Zor
günlerin hat�ras�. Sen bununla, ç�plak vaziyette
yüzle�ince, art�k arkanda kal�r. �çinde bir hüzün
kalmaz. Devam edebilirsin.” dedim. Ve gerçek-
ten, o günden on be� yirmi gün geçmedi, Jasmin
hat�rat�n� gönderdi. Çok geçmeden eline ald��� ilk
kitap nüshalar�ndan birini getirdi. Kitab�n içinde
memleketinin ismini vermedi�i gibi, göç etti�i
yerlerin isimlerini, tepelerden a��r silahlarla �eh-
rini vuranlar�n, kendilerini evlerinden sürgün
edenlerin hangi milletten olduklar�n� belirtmemi�.
�lk anda �a��rd�m! Ne çetnik, ne usta�a, ne S�rp,
ne H�rvatlar�n zulümleri. Ne Bo�naklar�n ma�du-
riyeti veya aram�zda mazlumun hakk�na el koy-
mu� sava� zenginleri ele�tirisi. Her ne kadar ac�
olursa olsun, yine de bir zerre kadar nefret yok.
Çünkü zalimin de ma�durun da ulusu yok. Dini,
�rk�, siyasi görü�ü. Ortada sadece insan ve insan-
l�k mevcut. Kötülere, kötülüklere beddua ederken
“ad� bats�n” deyip a�z�m�zda adlar�n� canland�r�-
yoruz. Hâlbuki kitab�n sonunda mutlu bir aile tab-
losu var. Bugün de k�z karde�leri mutlu, ablas�
kendi yuvas�n� kurmu�, küçük k�z karde�i bu gün-
lerde evleniyor. Jasmin ise geçen sene doktoras�n�
bitirmi�, �imdilik iki k�z babas� (in�allah, iki-üç ay
içerisinde iki ki�i daha kat�lacak) anne babalar� da
sa� ve mutlu. Zorluklardan sonra kolayl�k vard�r
ayetinin hükmü alt�ndan nefretle ç�k�lmaz ki…
Bir de kimin, nas�l, nerde hidayete erece�i için
hay�r duas�n� alaca�� belli olmaz. Bir de mutlu
olmak için, ba�kas�n� mutlu etmek için ne kadar
az gerekti�ini ö�rendik. Bir de… Evet, insan�n
geçmi�iyle çocuksu temizlikle yüzle�menin,
kendi geçmi�ini oldu�u gibi samimiyetle kucakla-
mas�n�n bereketini… Yak�nlar�m�zda, en zor an-
larda bir mele�in, bir Angel’in var oldu�una bir
daha �ahit olduk… Ad� ne olursa olsun. Yeter ki
biz temiz olal�m, yeter ki biz insanl�k dolu insan
olal�m, yeter ki biz çocuk olal�m. Yeter ki içi-
mizde nefret olmas�n. Gerisi “zorluklardan sonra
kolayl�k” vaadi içerisinde. Yeter ki vaatlere var
gücümüzle, sadakatle inanal�m.
www.timebalkan.com sitesinden al�nm��t�r…

Avrupa Bat� Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) Avrupa Bir-
li�i’nin (AB) merkezi Brüksel’e çal��ma ziyaretinde bulundu

S�NOP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Üniversitesi Tarih bö-
lümü son Sınıf Öğrencilerine
Öğretim Üyesi hocaları tara-

fından verilen “Sinop’ta 1924
Nüfus Mübadele Konulu” dönem
ödevleri ile ilgili hazırladıkları gör-
sel ve yazılı bilgiler Öğretmen
adayı öğrenciler tarafından hocala-
rına ve öğrencilere Üniversite kon-
ferans salonunda sunum yapılarak
anlatıldı. Öğretmen adayı öğrenci-
lerden dinleyici ve izleyici olarak
yaklaşık yüz öğrencinin katıldığı

formasyon eğitimi sunumunda;
Sinop Mübadele ve Balkan Halk-
ları Kültür Araştırmaları Daya-
nışma Derneği Başkanı Kenan
Aral’da, Son yıllarda Üniversitele-
rin öğrencilere, 1924 Nüfus Müba-
delesi hakkında sıkça ödev
verdiklerini, sözlü tarih çalışmaları
yaptırdıklarını dernek olarak bizde
imkânlarımız ve 1.kuşak ataları-
mızdan duyduk ve bildiklerimizi
öğrencilerimize anlatıyoruz. Müba-
dele dönemi öncesi ve sonrasında
yaşananlar hakkında ve Sinop’taki
Dernek faaliyetleri ile ilgili yaptık-

ları çalışmalar hakkında bilgi ver-
diklerini ifade ederek, böyle bir
imkânı Derneğimize sağladıkları
için Sinop Üniversitesine, Öğretim
Üyelerine ve Öğrencilere teşekkür
etti. Başkan Aral mübadele döne-
minden kullanılan tarihi eşya ve
malzemeleri tanıtımını yaptıktan
sonra, Sinop Üniversitesi Tarih Bö-
lümü Öğretim Üyesi Yard. Doç.
Kibar Aktin ve öğretmen adayı öğ-
renciler, Konferans sonunda yapı-
lan bilgilendirmelerden dolayı
Dernek Başkanı Kenan Aral’a te-
şekkür ettiler.

H.MERKEZ�
BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir Bosna Sancak
Derneği Kadın Kolları
9. Kadın Festivali kap-

samında, İzmir'de yaşa-
yan Boşnak emekçi
kadınların el emeği göz
nuru ürünlerinin yanı sıra
Boşnak börek çeşitleri,
Boşnak Mantısı, Tatlı Çe-
şitleri, Soka’nın sergilen-
diği stant açtı.  Dört gün
süren etkinlikte Boşnak
Emekçi kadınlarının yap-
tığı Boşnak Börek Çeşit-
leri ve Mantılar kelimenin
tam anlamıyla kapış kapış
satıldı, yaklaşık 35 tepsi

börek ve mantı satılırken
yaklaşık 10 tepsi tatlı sa-
tıldı. İzmir Bosna Sancak
Derneğinin açtığı standı
Bornova Belediye Başkanı
Olgun Atila ve çok sayıda
vatandaş ziyaret etti.
İzmir Bosna Sancak Der-
nek başkanı Abdullah
Gül şunları söyledi; “ Der-
neğimizin Kadın kolları
açtığımız bu standa Boş-
nak’lar özgü el emeği göz
nuru ürünlerin yanı sıra,
Boşnak mutfağından ör-
nekler sundu, Boşnak bö-
reğini ve Boşnaklara özgü
tatlıları bu standımızda
İzmirlilerin beğenilerine
sundu.”

Bo�nak böre�i Kadın 
Festivali’ne damga vurdu

HERZOGENAURACH
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya
Türk Federas-
yonu (ABTTF)

üyesi Herzogenaurach
Batı Trakya Türkleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma
Derneği geleneksel Aile
Gecesi düzenledi.
ABTTF’yi temsilen Baş-
kan Yardımcısı Ferruh
Hasan’ın iştirak ettiği ge-
ceye ABTTF üyesi
Fürth/Nürnberg Batı
Trakya Türkleri Kültür
ve Yardımlaşma Derneği,
Münih Batı Trakya Türk-
leri Aile Derneği ve ev sa-
hibi Herzogenaurach
derneğinin yönetici ve

üyelerinin de aralarında
bulunduğu çok sayıda
Batı Trakya Türk’ü ka-
tıldı. Geceye Herzoge-
naurach Belediye Başkan
Vekili Renate Schoff da
iştirak etti. Aile Gecesi ev
sahibi Herzogenaurach
Batı Trakya Türkleri Yar-
dımlaşma ve Dayanışma
Derneği Başkanı Celil
Halil, geceye katılarak
kendilerini yalnız bırak-
madıkları için tüm ko-
nuklara teşekkür
etti.ABTTF Başkan Yar-
dımcısı Ferruh Hasan,
Derneklerin Batı Trakya
Türk kültürünün gelecek
nesillere aktarılmasında
çok önemli rol üstlendi-
ğini kaydetti.

Batı Trakya Türkleri
Herzogenaurach 

aile gecesinde bulu�tu

Batı Trakya Türkleri
Herzogenaurach 

aile gecesinde bulu�tu

Batı Trakya Türkleri
Herzogenaurach 

aile gecesinde bulu�tu

Sinop Mübadele Derne�i, üniversite
ö�rencilerine mübadeleyi anlatt�
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Bosna Hersek'in ba�kenti Saraybosna'da, Osmanl� döneminde in�a edilen
küçük, ah�ap mahalle camileri, �ehrin en mütevazi kö�elerinde manevi ve

kültürel bir abide olarak bugün de ayakta kalmaya devam ediyor

Saraybosna'n�n
manevi bekçileri: 
MAHALLE CAM�LER� 

Osmanlı ruhunun Balkan-
lar'da en yoğun hissedil-
diği şehirlerden biri olan

Saraybosna'da, o dönemlerde
inşa edilen küçük, ahşap ma-
halle camileri, şehrin en müte-
vazı köşelerinde manevi ve
kültürel bir abide olarak bugün
de varlığını sürdürüyor. 1463 yı-
lında Bosna Hersek'in Osman-
lı'nın idaresine girmesiyle
şehirde önemli değişimler ya-
şanmış, zaman içerisinde "mer-
kez" haline gelen
Saraybosna'da, doğan ihtiyaçlar
üzerine mahallelere küçük,
ahşap camiler inşa edilmişti. Bu
asırlık mütevazı mahalle cami-
leri, taşıdıkları manevi havayı
bulundukları küçük sokaklar-
dan Saraybosna'ya yaymaya
bugün de devam ediyor.
Şehrin eski mahallerinde bulu-
nan bu camiler, mimari yapıları
ve tarihi dokuları ile dikkat çe-
kerken, ibadethane olmalarının
yanında Osmanlı ve İslam me-
deniyetinin şehirdeki "mühür-
leri" olarak da görülüyor.

YAPILAN 
BAĞIŞLARLA

Saraybosna'nın, Osmanlı döne-
minde bir şehir olarak büyü-
meye başlamasıyla birlikte,
merkezdeki büyük camilerin
yanı sıra mahallelerde de cami-
lere ihtiyaç duyulmaya başladı.
Mahalle sakinleri de doğan ihti-
yaç nedeniyle çeşitli şekillerde
yapılan bağışlarla yaşadıkları
mahallelere cami inşa etti.

AA muhabirine mahalle camile-
rinin geçmişi ve önemi hak-
kında değerlendirmede
bulunan Saraybosna Müzesi
Müdürü Mirsad Avdic, Osman-
lı'nın kurduğu bu tip şehirlerin
mahallelerinde, zamanla cami-
lere ihtiyaç duyulduğunu akta-
rarak, ticari merkeze yakın
olduğu için şehirdeki büyük ca-
milerde genellikle öğle ve ikindi
namazlarının kılındığını, ma-
halle camilerinde ise akşam,
yatsı ve sabah namazlarının kı-
lındığını ifade etti.

AHŞAP VE TUĞLA

Mahalle camilerinin büyük ca-
milere göre daha basit, ahşap
veya tuğladan yapıldığını belir-
ten Avdic, bu camilerin yapısı
gereği insan ve mahalle fıtratına
daha uygun olduğunu dile ge-

tirdi. Avdic, söz konusu cami-
lere "daha sıradan" insanların
isimlerinin verildiğine dikkat
çekerek, "Örneğin burada bir
Bozacı Camisi var. Camiyi yap-
tıran adam bozacıymış, ismi de
Bozacı Camisi olmuş. Çekrekçi
Camisi de var. Orayı yapan da
çarkçıymış." ifadesini kullandı.

DERİCİLERE 
ÖZEL CAMİ

Çarşıdaki tabakhanede çalışan-
ların yaptırdığı mahalle cami-
sinden de söz eden Avdic,
dericilerin üstlerine sinen ağır
deri kokusu nedeniyle merkez
camilerdeki cemaati rahatsız
etmek istemediklerini, bu ne-
denle kendilerine bu camiyi
yaptırdıklarını ve namazlarını
burada kıldıklarını anlattı.
Avdic, mahallede yaşayan in-
sanların camilerin işleri ve ihti-
yaçlarıyla da kendilerinin
ilgilendiklerini belirterek, bu
ibadethanelerin mahalle içinde
"ailenin bir parçası" olarak gö-
rüldüğünü söyledi.

16. YÜZYIL ALTIN ÇAĞ

16. yüzyılın Saraybosna'da ca-
miler için "altın çağ" olarak nite-
lendirildiğini aktaran Avdic, bu
dönemde şehirdeki cami sayısı-
nın 126'ya ulaştığını ve sekizi dı-
şında tamamının mahalle
camileri olduğunu kaydetti.
Avdic, Osmanlı'nın bölgeden çe-
kilmesinden sonra Bosna Her-
sek'teki Avusturya-Macaristan

İmparatorluğu ve Yugoslavya
idareleri döneminde 22 caminin
çeşitli sebeplerle yıkıldığına işa-
ret ederek, söz konusu camiler-
den bir kısmının yıkımın
ardından tekrar inşa edildiğini
dile getirdi. 16. yüzyıldan kalan
camilerin bugün devletin koru-
ması altında olduğunu kayde-
den Avdic, bu yapıların birer
"kültür abidesi" olduğunu ifade
etti.
Avdic, Saraybosna Müzesi ola-
rak kayıp ve yıkılmış camilerle
ilgili çalışmalar da yaptıklarına
dikkati çekerek, At Meyda-
nı'ndaki Bakırbaba ve Beyaz
Tabya'daki Fatih Sultan Meh-
med camileri gibi bazı eski ca-
mileri tekrar gün yüzüne
çıkardıklarını sözlerine ekledi.

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmı�tır…
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Makedonya meclisi,
muhalefetteki Makedon
milliyetçilerinin oylama-

yı engellemeye yönelik çabalarına
rağmen dün, Arnavutça'nın daha
geniş bir şekilde kullanımına izin
veren bir yasayı onayladı.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Makedonya meclisini uzun süre-
dir meşgul eden “Dillerin
Kullanımı Yasası” dünkü otu-
rumda VMRO DPMNE’nin deği-
şiklik önerileri görüşülmeden 64
evet oy- çekimser ve karşı oy
olmadan kabul edildi. QHA'da
yer alan habere göre yasa, iktidar-
daki Sosyal Demokratlar ile ülke-
deki etnik Arnavutları temsil
eden partilerin de aralarında

bulunduğu küçük koalisyon
ortaklarının koalisyon anlaşması-
nın önemli bir parçası durumun-
da bulunuyor. Makedonya
Parlamentosu yasayı daha önce
bir kez daha onaylamıştı ancak
milliyetçi İç Makedon Devrimci

Örgütü - Makedonya'nın Ulusal
Birliği Demokratik Partisi'nin
(VMRO-DPMNE) yakın müttefiki
olan Cumhurbaşkanı Gjorge
Ivanov, anayasaya aykırı olduğu-
nu söyleyerek imzalamayı red-
detmişti.

MAKEDONYA MECLİSİ'NDEN
ARNAVUTÇA'YA ONAY

ZAGREB - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Hırvatistan’da görme engellilere
istihdam sağlamak amacıyla
yürütülen “Noktalı Sabun

Projesi”ne Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansının (TİKA)
maddi destek sağlayacağı bildirildi.
Projeyi başlatan Zagreb Görme
Engelliler Derneği ile protokol imza-
layan TİKA, projeye 32 bin Euro
değerinde destekte bulunacak.
Noktalı Sabun Projesi kapsamında bir

araya gelen görme engelli vatandaşlar,
üzerinde siyah noktalar bulunan özel
beyaz sabunlar üretiyor. Sabunların
satışından elde edilen gelir ise üre-
timde emeği geçen görme engellilere
veriliyor. TİKA Zagreb Koordinatörü
Haşim Koç, yaptığı açıklamada,
TİKA’nın son 3 yılda yürüttüğü 27
projeyle Hırvatistan’a 1,1 milyon Euro
destek sağladığını anımsatarak, mis-
yonlarının istihdama yönelik projele-
re destek sağlamak olduğunun altını
çizdi. Noktalı Sabun Projesi’nin
görme engelli vatandaşlara istihdam

imkanı sağladığını kaydeden Koç,
TİKA’nın maddi desteğinin de proje-
nin ikinci ayağı olan sıvı sabun üreti-
minde kullanılacağını aktardı.
www.timebalkan.com’un haberine
göre: Derneğin icra müdürü Goran
Denis Tomaskovic de TİKA’nın sağla-
yacağı desteğin çok önemli olduğunu
vurgulayarak, proje kapsamında
Türkiye’den de ilgili derneklerden
birini misafir ederek, dernek üyeleri-
nin sabun üretimi konusunda tecrübe
paylaşımında bulunmalarını sağlaya-
caklarını sözlerine ekledi.

TUZLA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Srebrenitsalı anneler, Bosna
Hersek'in iki entitesinden biri
olan Sırp Cumhuriyeti (RS)

Başkanı Milorad Dodik'e Srebrenitsa
Belediyesine yaptığı katkılar dolayı-
sıyla altın plaket verilmesine tepki
gösterdi. Ülkenin kuzeydoğusunda-
ki Tuzla şehrinde toplanan
Srebrenitsalı anneler, belediye tara-
fından Sırp başkana plaket verilme-
sini kınadı. www.dunyabulteni.net’e
göre: Srebrenitsalı Kadınlar Derneği
Başkanı Hajra Catic, 1992-1995 yılları
arasında yaşanan Bosna Savaşı'nda
Sırp askerlerin soykırım yaptığı
Srebrenitsa'da RS Başkanı Dodik'e
ödül verilmesini kabul etmediklerini
ifade ederek "Her konuşmasında
soykırımı inkar eden Dodik'e bu tarz
bir plaketin verilmesinden ötürü
büyük üzüntü duyuyoruz." dedi.

Derneğin Başkan Yardımcısı Nura
Begovic de Srebrenitsa'da
Boşnakların tepki göstermesine izin
verilmediğini, bu nedenle Tuzla'da
toplandıklarını söyledi. Begovic,
"Srebrenitsa'nın gelişmesine ciddi
anlamda katkı sağlayan Sırplara pla-
ket verilmesine karşı değiliz ancak
bu Dodik değil, olmamalı." diye
konuştu.
Bosna Hersek'in doğusundaki
Srebrenitsa'da şehir belediyesinin
kuruluş yıl dönümü dolayısıyla
tören düzenlendi. Srebrenitsa'daki
törene Boşnak temsilciler katılmaz-
ken, RS Başkanı Dodik, Sırbistan
Savunma Bakanı Aleksandar Vulin
ve Sırp asıllı Srebrenitsa Belediye
Başkanı Mladen Grujicic hazır
bulundu.
Dodik, kendisine takdim edilen altın
plaketi bir zafer olarak görmediğini
söyleyerek "Srebrenitsa'yı daha fazla

yatırım yapılması gereken bir şehir
olarak görüyoruz. Burası, geçmişte
yaşanan trajedi nedeniyle önemli bir
yer. Acılar bölünmemeli ve her suçlu
cezasını çekmeli." ifadelerini kullan-
dı. Törene katılmayan Srebrenitsa
Belediye Meclisi Başkanı Alija
Tabakovic, bugün Srebrenitsa soykı-
rımını inkar edenlerin bir araya gel-
diğini belirterek "Srebrenitsa'da
Boşnak ve Sırplar arasında 20 yıldır
inşa edilmeye çalışılan beraber yaşa-
ma olgusu bir gecede yıkılmaya çalı-
şılıyor." dedi. Srebrenitsa Anneleri
Derneği Başkanı Hatidza
Mehmedovic de Dodik'e verilen pla-
ketin Srebrenitsa'da yaşayan
Boşnaklar için acı verici olduğunun
altını çizdi. Mehmedovic, "Dodik,
Srebrenitsa için iyi bir şey yapmadı.
Verilen plaket soykırımı inkar etmek
demektir. Plaketin Dodik'in ellerinde
bir anlamı yok" diye konuştu.

Srebrenitsal� anneler, S�rp ba�kan Dodik'e Srebrenitsa Belediyesine
yapt��� katk�lar dolay�s�yla alt�n plaket verilmesini k�nad�

Hırvatistan’da görme engellilerin istihdamına T�KA deste�i

Bosna Hersek ve
Hırvatistan'ı sel götürdü
Bosna Hersek ve
Hırvatistan'ı sel götürdü

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bosna Hersek'in kuzey
kesimindeki Bihac,
Cazin, Kulen Vakuf ve

Prijedor ile Hırvatistan'ın orta
kesiminde bulunan Hrvatska
Kostajnica şehirlerinde nehir-
lerin taşması sonucu meydana
gelen selde ev ve iş yerlerinde
hasar oluştu. Bölgede artan

hava sıcaklıklarına bağlı ola-
rak karların erimeye başlaması
sonucu çok sayıda nehir taştı.
www.dunyabulteni.net’e göre:
Bosna Hersek'in Bihac, Cazin,
Kulen Vakuf ve Prijedor şehir-
lerinde yaşanan sel nedeniyle
çok sayıda ev ve iş yeri zarar
gördü. Selde hayatını kaybe-
den olmazken, büyük maddi
hasar meydana geldi. Una-
Sana Kantonu Sivil Koruma

Müdürlüğünden yapılan açık-
lamada, Una Nehri'nin normal
seviyesinden yaklaşık 1,5
metre yükseldiği, en kritik böl-
genin Bihac, Kulen Vakuf ve
civar köyler olduğu ifade edil-
di. Hırvatistan'ın orta kesimin-
deki Hrvatska Kostajnica şeh-
rinde de Una Nehri'nin yata-
ğından taşması sonucu yaşa-
nan sel nedeniyle olağanüstü
hal ilan edildi.

Srebrenitsalılardan, Dodik'e
altın plaket verilmesine tepki
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AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Kulüpler Birliği, Yunanistan
Süper Liginde AEK ile oynanan
maçta kulüp başkanı Ivan

Savvidis'in belinde silahla sahaya girmesi
nedeniyle PAOK'un üyeliğini askıya aldı.
ECA'nın internet sitesinden yapılan açıkla-
mada, futbol müsabakalarındaki düzeni ve
spor camiasının birliğini korumak amacıyla
PAOK'un Avrupa Kulüpler Birliğindeki
üyeliğinin askıya alındığı belirtildi. PAOK
ile AEK takımları arasında 11 Mart Pazar
günü Selanik'teki Toumba Stadı'nda oyna-
nan mücadelede tartışmalı ofsayt kararı
sebebiyle çıkan olaylar sırasında, PAOK
Kulübü Başkanı Ivan Savvidis'in belindeki
tabancayla sahaya girmesinin ardından maç
hakem tarafından ertelenmişti. www.haber-
ler.com’a göre: daha sonra Yunanistan'da
hükümet, ülkedeki en üst futbol organizas-
yonu Yunanistan Süper Lig'in süresiz dur-
durulmasına karar vermişti.

Avrupa Kulüpler Birli�i
PAOK'un üyeli�ini
ask�ya ald�

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Vatankent Spor Kulübü, 18
Kasım'da hayatını kaybeden eski
Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu

Milli halterci Naim Süleymanoğlu anısı-
na, Başakşehir Prof. Dr. Ahat Andican
Ortaokulu Konferans Salonu'nda Naim
Süleymanoğlu Anma Paneli düzenledi.
Moderatörlüğünü Spor Program
Yapımcısı Mehmet Çelik'in yaptığı "Türk
Sporuna Katkı" konulu Pnele; spor, siya-
set, sanat ve iş dünyasından bir çok isim
katılırken, Türkiye Halter Federasyonu
Başkanı Tamer Taşpınar, Prof.Dr. Fehim
Çoşan ve Prof.Dr. N. Güven Erdil ise
panelde konuşmacı olarak yer aldılar.

Ba�ak�ehir'de Naim
Süleymano�lu paneli

H.MERKEZ� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Altınordu'nun düzenlediği 5. U12 İzmir
Cup, 6-7-8 Nisan 2018 tarihlerinde 22
ülkeden 48 kulübün 12 yaş ekiplerini

bir araya getirecek. İzmir Selçuk'taki İsmet
Orhunbilge Tesisleri'nde organize edilecek
dev turnuvaya İngiltere'den Manchester City,
Sheffield Wednesday, Stevenage, İspanya'dan
Athletic Bilbao, Fransa'dan Rennes,
Portekiz'den Porto, Benfica, Hollanda'dan
PSV, Twente, Belçika'dan Anderlecht,
Mechelen, Standart Liege, İtalya'dan
Sampdoria, Hırvatistan'dan Dinamo Zagreb,
Romanya'dan Steau Bükreş ve Rusya'dan
Krasnodar gibi dünya çapındaki dev kulüpler
katılacak. www.haberler.com’a göre: U12
İzmir Cup'ta ülkemizden ise Süper Lig ekiple-
ri Başakşehir, Beşiktaş, Bursaspor, Fenerbahçe,
Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve
Konyaspor'un 12 yaş ekiplerinin yanı sıra
Altınordu, Boluspor, Bornova Belediyespor,
Bucaspor, Çaykur Rizespor, İzmir Büyükşehir
Belediyespor, Karasu Akademi ile Karşıyaka
da yer alacak. İzmir, 3 gün boyunca kelimenin
tam anlamıyla festival havasında bir futbol
şenliğine ev sahipliği yapmış olacak. 

Alt�nordu’nun organize etti�i ve 22 ülkeden 48 dev kulübün 12 ya� tak�mlar�n�n
mücadele edece�i U12 �zmir Cup’�n be�incisi, 6-8 Nisan tarihlerinde düzenlenecek

M�N�K DEVLER
�ZM�R'DE BULU�ACAK


