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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

FETO’NUN 
BALKANLAR’DAK� DURUMU 

VE KOSOVA ÖRNE��

¥ BULGAR�STAN’a resmi bir ziya-
rette bulunan Hırvatistan
Cumhurba�kanı Kolinda Grabar-
Kitaroviç’ten Bulgaristan
Ba�bakanı Boyko Borisvo’a övgü.
Hırvatistan Cumhurba�kanı
Kitaroviç, Ba�bakan Borisov’u AB
Konseyi Bulgaristan Dönem
Ba�kanlı�ı’nı ba�arılı bir �ekilde
yönetmesinden dolayı tebrik etti.
Borisov, bölgedeki altyapı ve diji-
tal ba�lantı projelerinin önemini
vurguladı. Ba�bakan Borisov,
“Bulgaristan, Batı Balkan ülkeleri-
nin istikrarını güçlendirmek için
bölgesel i�birli�inin derinle�tiril-
mesine büyük önem veriyor ”
dedi ve Bulgaristan Dönem
Ba�kanlı�ı’nın sona ermesinden
sonra da bölgeye odaklanmanın
AB’nin gündeminde kalmasının
önemini vurguladı. 5’te

¥ SIRB�STAN'ın Kosova Ofis
Direktörü Djuric'in, Kosova'da
gözaltına alınmasıyla Sırbistan
ve Kosova arasında yükselen
gerginlik üzerine Kosovalı
Sırplar harekete geçti. Kosovalı
Sırpların yo�un ya�adı�ı bele-
diyelerin temsilcileri, Mitrovitsa
�ehrinde bir araya gelerek Sırp
Belediyeler Birli�i'nin bir an
önce kurulması ça�rısında
bulundu. Kosovalı yetkililerin
ülkeye giri� izni vermemesine
ra�men bir Sırp bulu�masına
katılmak üzere Kuzey
Mitrovitsa'ya gelen Djuric'in
gözaltına alınması ve sınır dı�ı
edilmesinin ardından Sırbistan
ve Kosova arasındaki yükselen
tansiyona Kosova'da Sırp nüfu-
sun yo�un ya�adı�ı 10 beledi-
ye de dahil oldu. taraflı ba�ım-
sızlı�ını ilan etmesi, iki ülke
arasında soruna neden olmu�-
tu. AB üyelik yolunda ilerleyen
Kosova ile Sırbistan arasındaki
ili�kilerin normalle�mesi ama-
cıyla 2011'de AB'nin ara bulu-
culu�unda ba�latılan diyalog
süreci özellikle son yıllarda
belirli aralıklarla meydana
gelen gerginlikler nedeniyle
kesintiye u�radı.

S�rbistan ve Kosova
aras�nda yeni gerginlik

10’da

¥ Kosova'da saklanan FETÖ
mensuplar�na M�T ve Kosova
�stihbarat� AK� taraf�ndan
yap�lan operasyon sonras�n-
da ya�ananlar Kosova'ya
daha fazla önem verilmesi
gerekti�ini ortaya ç�kard�.
�ddiaya göre eski ba�baka-

n�n, �u andaki ba�bakan�n,
eski istihbarat ba�kan�n�n, �u
andaki ve eski meclis ba�kan-
lar�n�n ve �u anda Kosova
meclisinde bulunan yüzde 30
kadar milletvekillerin çocuk-
lar�n�n halen FETÖ okullar�n-
da okudu�u belirtiliyor.

¥ M�LL�YETÇ� söylemleriyle tan�nan
Kammenos, Meclis Savunma
Komisyonu’nda yapt��� konu�mada
Türkiye’de mahkemelerin (yarg�)
bulunmad���n� iki Yunan askerinin
uluslararas� hukuk yok say�larak 15 y�l
hapiste kalabilece�ini söyledi.
Erdo�an’a yönelik aç�klamalar� esna-
s�nda co�arak hakaretler ya�d�ran
Kammenos, �öyle devam etti:
“Maalesef kar�� tarafla hiçbir ileti�im
kanal�m�z yok. Bu adam (Erdo�an)
tamamen delirmi�, kiminle ileti�im
kurars�n? Bir taraftan Netanyahu’ya
küfrediyor, di�er taraftan
Amerikal�lara (ABD’ye) küfrediyor.
Netanyahu aleyhinde aç�klama yap-
m��, deliyle bir yere varamazs�n!”
Aç�klamaya tepki gösteren ana
muhalefet Yeni Demokrasi Partisi’nin
(YDP) aç�klamas�nda, �u ifadeler yer
ald�: “Kammenos’un geçirdi�i cinneti
yorumlamaya bile gerek yoktur.
Kammenos, Savunma Bakanl��� gibi
önemli bir bakanl��a lay�k de�ildir.”
Demokratik Cephe Partisi lideri Fofi
Genimata da yapt��� aç�klamada,
“Kammenos’un bu ç�k��lar�na kar��
Yunan Ba�bakan Aleksis Tsipras’�n
ciddi bir tav�r almas� �artt�r” dedi.
Merkez sol POTAM� partisi lideri
Stavros Theodorakis, ise
Kammenos’un bu ç�k��lar�n�n, ulusal
ç�karlara hizmet etmedi�i gibi zarar
verdi�ini söyledi.

¥ MAKEDONYA �çi�leri Bakan�
Oliver Spasovski, yapt��� aç�klamada
Bat� Balkan göçmen rotas�n�n, daha
dü�ük yo�unlukta olsa da, hala canl�
oldu�unu söyledi. Bat� Balkan göç-
men rotas�n�n resmi olarak kapat�l-
mas�n�n ard�ndan göçmen kaçakç�l�-
��n�n artt���n� dile getiren Spasovski,
“Rotan�n resmi olarak kapat�lmas�n-
dan sonra çok say�da göçmen kaçak-
ç�l��� ortaya ç�km�� ve göçmenler
ço�u kez insan ticareti ma�durlar�
olmu�lard�r. Bu konu �çi�leri
Bakanl���’n�n ve tabii ki AB’nin ve
tüm bölgesel ve uluslararas� örgütle-
rin gündeminde” dedi. 5’te

¥ KARADA�’da çok say�da
sivil toplum kurulu�u, son
dönemde ülkenin farkl� �ehir-
lerinde meydana gelen bom-
bal� sald�r�lara ve güvenlik
ihlallerine dikkat çekmek
amac�yla ba�kent
Podgoritsa’da gösteri düzen-

ledi. Bu arada, �çi�leri
Bakanl��� verilerine göre,
Karada�’da son 3 ayda 12
bombal� sald�r� gerçekle�ti.
Daha çok do�rudan bireylerin
hedef al�nd��� sald�r�larda 3
ki�i ya�am�n� yitirdi, 6 ki�i
yaraland�. 22 �ubat’ta

ABD’nin Karada�’daki büyük-
elçilik binas�na da el bombal�
bir sald�r� gerçekle�tirilirken,
son dönemdeki güvenlik ihlal-
leri nedeniyle Emniyet Genel
Müdürü Slavko Stojanovic ile
Podgorica Polis �efi Jovica
Recevic istifa etmi�ti.

4’te

Erdoğan’a hakaret eden
Kammenos ve Tsipras’a
tepki yağdı

H�rvatistan
Cumhurba�kan�’ndan
Boyko Borisov’a övgü

3’te

5’te

Karada�l�lar ülke güvenli�ine güvenmiyor

Kosoval� vekillerin çocuklar�
FETÖ okullar�nda okuyor

Cumhurba�kanı Recep Tayyip Erdo�an’a hakaret edip sava�
çı�ırtkanlı�ı yapan Savunma Bakanı Kammenos’a, kendi 

partisi ba�ta olmak üzere bütün siyasi partilerden tepki ya�dı
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Buca  Belediyesi Kent
Konseyi tarafından dü-
zenlenen “Mübadelede

Kadın” konulu söyleşide Ah
Mana Mu romanının yazarı
Handan Gökçek konuk
yazar olarak ağırlandı. Buca
Belediyesi Meclis Salo-
nu’nda gerçekleştirilen söy-
leşide Gökçek, mübadelede
kadının rolünü anlattı. Gök-
çek, “O dönemde en çok ka-
dınlar acı çekti. Göç etmek
zorunda kalan kadınlar aile-
lerini toparlamak, kocala-
rına, evlatlarına destek
olmak zorundaydılar. Bu
yüzden acılarını erteleyerek,
yıllar sonra yaşamak zo-
runda kaldılar” dedi.

KADINLARIN 
AĞLAMAYA 

ZAMANI OLMADI

Handan Gökçek, 3’üncü
kuşak mübadil olduğunu
dile getirerek, büyükannesi-
nin bir Rum kızı olduğunu
ve Müslüman bir delikan-

lıyla evlenerek mübadele sı-
rasında Türkiye’ye göç etti-
ğini anlattı. Gökçek, 10
yaşındayken büyükannesini
kaybettiğini, o yaşa kadar
Rumca ninni ve masallarla
büyüdüğünü belirterek, “Ah
Mana Mu kitabımı yazarak
büyükanneme bir selam
göndermek istedim” dedi.
Romanını yazarken, müba-
dele konusunda kapsamlı
bir araştırma yaptığını, bu
sayede çok şey öğrendiğini
ve çok fazla hikâyeyle karşı-
laştığını dile getiren Gökçek,
şöyle konuştu: “Her iki ya-
kada da göçe maruz kalanlar
aynı kaderi paylaşmak zo-
runda kaldı. 2 milyon insan
sadece evlerini değil, sosyal
ilişkilerini, komşularını, aile-
lerini de yitirdi. Geride bı-
raktıkları için artık
ölüydüler, bir daha görüşe-
mediler çünkü. Bu dönemde
kadının rolü çok önemli.
Çünkü kadınlar ailelerini to-
parlamak, kocalarına, evlat-
larına destek olmak
zorundaydılar. Evleri topla-
dılar, çocuklarını yola hazır-
ladılar. ‘Ağlamaya
zamanımız olmadı’ der me-

sela bir mübadil kadın... Bu
yüzden acılarını erteleyerek,
yıllar sonra yaşamak zo-
runda kaldılar.”

“BU SABAH HAVA
MEMLEKET 
KOKUYOR”

Söyleşi sırasında büyükan-
nesinin anılarını da paylaşan
Gökçek, “Bazı sabahlar bü-
yükannem, ‘Hava bu sabah
memleket kokuyor’ derdi.
Birinci kuşak mübadiller, ay-
rıldıkları memleketlerine
hasret gittiler çünkü… Bir
gün döneceklerini düşünü-
yorlardı, umutları vardı”
diye konuştu. Mübadele sı-
rasında Türkiye’den gelen
Rumların, Yunanistan’daki
Türk ailelerinin yanlarına
yerleştirildiğini aynı yönte-
min Türkiye’de de uygulan-
dığını belirten Handan
Gökçek, “Düşünün bir gün
geliyorlar ve bu aile artık bu
evde yaşayacak diyorlar.
Ama kadınlar öyle iyi anlaşı-
yorlar ki aynı evi aynı odayı
paylaşırken, birbirlerine des-
tek oluyorlar” diye konuştu.

MÜBADELE DÖNEMİNDE
en çok acıyı kadınlar çekti

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim
�irketi (PTT A.�.), vatanda�ın hayatını 
kolayla�tıran pek çok ürün ve hizmet 
sunuyor. Bunlardan biri de “Pttkart”

�STANBUL - BALKAN GÜNLÜ�Ü

2011 yılından beri PTT A.Ş. müşterilerinin
hizmetinde olan Pttkart sayesinde para
çekme, para yatırma, fatura ödeme gibi

bankacılık hizmetleri hızlı, kolay ve güvenli
şekilde gerçekleştirilebiliyor. Kart, hem Pttma-
tiklerde hem de diğer tüm ATM’lerde kullanı-
labiliyor.
Pttkart’ın “3D secure” özelliği sayesinde gü-
venlik açıkları veya sahtecilik endişesi olma-
dan rahatlıkla alışveriş yapılabiliyor. Kişisel
bilgilerin ele geçirilmesi veya kötüye kullanıl-
ması riskini ortadan kaldıran “3D secure” uy-
gulamasıyla gerçekleştirilen işlemlerde süreç,
kart sahibinin telefonuna gönderilen onay ko-
dunun girilmesiyle tamamlanıyor.  

ÖN YÜKLEMELİ

Ön yüklemeli Pttkartlar ise sosyal yardım öde-
mesi alan hak sahipleri adına tanımlanıyor. Bu
kart sayesinde hak sahipleri ödemelerini
Pttmatikler veya bütün banka ATM’lerinden
alabiliyor. Ayrıca, ön yüklemeli Pttkartlar gişe-
den anında teslim edilebiliyor. Pttkart sahibi
olmak isteyenlerin tek yapmaları gereken her-
hangi bir PTT işyerine müracaat ederek posta
çeki hesabı açtırmak. Temini ve kullanımı son
derece kolay bu hizmetin sunduğu avantajlar-
dan biri de müşterilerden herhangi bir kart ai-
datı veya işletim ücreti alınmaması. 

GÜVENİLİR VE YAYGIN
HİZMET: PTTKART
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Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’a hakaret
edip savaş çığırtkanlığı

yapan Savunma Bakanı Kamme-
nos’a, kendi partisi başta olmak
üzere bütün siyasi partilerden
tepki yağdı. Milliyetçi söylemle-
riyle tanınan Kammenos, Meclis
Savunma Komisyonu’nda yap-
tığı konuşmada Türkiye’de mah-
kemelerin (yargı) bulunmadığını
iki Yunan askerinin uluslararası
hukuk yok sayılarak 15 yıl ha-
piste kalabileceğini söyledi. Kam-
menos daha sonra gazetecilere
yaptığı açıklamalarda, Türkiye ile
Ege’de sıcak bir çatışma yaşana-
bileceğini ve Yunan halkına
“müsterih olun” diyemeyeceğini
dile getirdi. “Askerlerimiz bi-
zimle gerginlik isteyen Türkiye
tarafından planlı bir şekilde kaçı-
rıldı. Yanlışlıkla Türkiye sınırını
aşmış olan askerlerimizin bir
suçu yok ve derhal iade edilmeli-
dir. Tutulmaları hukuka aykırıdır.
Öldürülmekten korktukları için
Yunanistan’a sığınan 8 Türk aske-
rin durumu ise farklıdır. Onlar,
‘Bizi öldürecekler, kurtarın bizi’
diyerek bize sığınmışlardır. Biz
bağımsız bir hukuk devletiyiz.”
dedi.

ERDOĞAN TAMAMEN
DELİRMİŞ… NETANYA-
HU’YA ve ABD’YE KÜF-

REDİYOR

www.timebalkan.com’a göre.Er-
doğan’a yönelik açıklamaları es-
nasında coşarak hakaretler
yağdıran Kammenos, şöyle
devam etti: “Maalesef karşı ta-
rafla hiçbir iletişim kanalımız
yok. Bu adam (Erdoğan) tama-
men delirmiş, kiminle iletişim ku-
rasın? Bir taraftan Netanyahu’ya

küfrediyor, diğer taraftan Ameri-
kalılara (ABD’ye) küfrediyor. Ne-
tanyahu aleyhinde açıklama
yapmış, deliyle bir yere varamaz-
sın!”

YDP: CİNNETİ 
YORUMLAMAYA

GEREK YOK

Açıklamaya tepki gösteren ana
muhalefet Yeni Demokrasi Parti-
si’nin (YDP) yazılı açıklamasında,
şu ifadeler yer aldı: “Kamme-
nos’un geçirdiği cinneti yorumla-
maya bile gerek yoktur.
Kammenos, Savunma Bakanlığı
gibi önemli bir bakanlığa layık
değildir.”

GENİMATA: “ÇİPRAS
KAMMENOS’A TAVIR

ALMALIDIR”

Demokratik Cephe Partisi lideri
Fofi Genimata yaptığı açıkla-
mada, “Kammenos’un bu çıkışla-
rına karşı Yunan Başbakan
Aleksis Tsipras’ın ciddi bir tavır

alması şarttır” dedi.

THEODORAKİS: “BU 
ÇIKIŞLARI ÜLKEYE
ZARAR VERİYOR”

Merkez sol POTAMİ partisi lideri
Stavros Theodorakis, “Kamme-
nos’un bu çıkışları, ulusal çıkarla-
rımıza hizmet etmediği gibi zarar
vermektedir” dedi. Theodorakis
ayrıca, Kammenos’u “Türkiye ile
yaşanan gerginlik ortamında yeni
sorunlar yaratarak, ülkeye zarar
vermekle” suçladı.

“ABARTILI ÇIKIŞLAR”

Radikal sol SYRİZA hükümetinin
küçük ortağı olan radikal sağcı
ANEL (Bağımsız Helenler) partisi
lideri olan Panos Kammenos’a
kendi partisinden de tepki geldi.
ANEL milletvekili ve aynı za-
manda Panos Kammenos’un ku-
zeni Dimitris Kammenos,
Savunma Bakanı Kammenos’un
bu çıkışlarını abartılı buldu. Di-
mitris Kammenos ayrıca, Yuna-

nistan Başbakanı Aleksis Çip-
ras’ın bürosundan önceki gün ya-
yınlanan açıklamada yer alan ve
Erdoğan’ın “Türkiye’de Sultanlık
kurduğu” şeklindeki ifadelerini
“Başbakanlara yakışmayan ifade-
ler” olarak niteledi.
Savunma Bakan Yardımcısı Fotis
Kuvelis de, Kammenos’un Türki-
ye’de tutuklu bulunan iki Yunan
askerinin “rehine alındıkları” yo-
lundaki ifadelerinin isabetsiz ol-
duğu yorumunu yaptı.

SİDERİS: “SEÇİLMİŞ
CUMHURBAŞKANINA
‘SULTAN’ DEMEK BAŞ-
BAKANA YAKIŞMAZ”

Öte yandan gazeteci Yannis Side-
ris ise kendi radyo programında
Başbakan Tsipras’ın Erdoğan’a
“sultan” demesini “protokol ih-
lali” olarak yorumladı ve sözle-
rini: “Unutmamak gerekir ki,
Erdoğan Türk halkı tarafından
seçilmiş bir Cumhurbaşkanıdır.
Bu gibi ifadeler Başbakanlara ya-
kışmaz.” şeklinde tamamladı.

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Meclisi’nin 38.
oturumuna VMRO DPMNE
milletvekilleri katılmadı Ma-

kedonya Meclisi’nin 38. oturumunda
sağlık, enerji, tarım, turizm ve ekoloji
gibi farklı alanlarda 40’tan fazla
kanun okundu. VMRO DPMNE mil-
letvekilleri ise meclise gelmedi. Mil-
letvekilleri aynı zamanda 27.
oturumdan 4 yasa tasarısını ve Men-

kul Kıymetler ve Borsa Komisyonu
Tüzüğü ile Rahibe Teresa Üniversitesi
Tüzüğünde değişiklik yapılmasına
dair onay vermek için iki talebi gör-
üştü. www.timebalkan.com sitesinden
alınan bilgilere göre: Meclis’in sonraki
8. ve 40. oturumda ise, Cumhuriyet
Savcılığı Kanununda yapılan değişik-
lik taslakları ve Tam Fonlu Emeklilik
Sigortası Denetleme Kurumu’nun
2016 faaliyet raporu ile Avrupa bay-
raklı 60’tan fazla yasa okundu.

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an’a hakaret edip sava� 
ç���rtkanl��� yapan Savunma Bakan� Kammenos’a, kendi partisi

ba�ta olmak üzere bütün siyasi partilerden tepki ya�d�

Bu makaleyi uzun süredir yaz-
mak istiyordum. Kosova’daki
FETO terör örgütünün 6 üyesi

M�T taraf�ndan paketlenip, Türkiye’ye
kargo edilince yazmak zaruret oldu.
Zira ülkemiz aleyhine Kosova ba�ta
olmak üzere Balkanlarda ciddi olum-
suz alg�lar olu�turmaya ba�lad�lar.
Özele�tiri yapaca��m, zira bunda ben
dâhil hepimizin suçu var. Neden mi?
Bak�n anlatay�m. FETO terör örgütü
mensuplar�, 15 Temmuz’da tüm dünyada
suç say�lacak olan bir eylemle ülkemizde
darbe giri�iminde bulundular.
Böylece, demokrasi ayaklar alt�na al�na-
rak halk taraf�ndan seçilmi�lerin yok edil-
mesi amaçlan�yordu. Üstelik bu caniler
yine tüm dünyada suç olan cinayet faalini
i�leyerek 250 vatanda��m�z� �ehit ettiler,
çok daha fazlas�n� yaralad�lar. Ülkeye
korku ve endi�e sald�lar. Dünyada hiçbir
örne�i olmayan bir �ekilde halk�n seçti�i
vekillerin bulundu�u meclise (TBMM)
bomba att�lar. Bu ülkenin vatanda�lar�n�n
vergileriyle al�nan tanklar ve uçaklarla
yine bu ülkenin vatanda�lar�na, çoluk
çocuk demeden ate� açt�lar, bomba att�lar.
Bütün bunlar dünyan�n neresinde olursa-
n�z olun a��r ceza gerektiren suçlard�r. Bu
eylemleri ABD’de yaparsan�z idamla yar-
g�lan�rs�n�z. Balkanlarda, örne�in Koso-
va’da yaparsan�z en a��r �ekilde
cezaland�r�l�rs�n�z. Zira geçenlerde Ko-
sova meclisinde üstelik kendi milletvekil-
lerinin (VETVENDOSJE partisi) att���
gaz bombas�na bile tahammül edemeyip,
bu milletvekillerini hapse atan Kosova
devleti de�il miydi? Meclisine gaz bom-
bas� atan kendi milletvekillerine bile ta-
hammül edemeyip cezaland�ran Kosova,
bu durumda ne kadar hakl�ysa dost ve
karde�i olan Türkiye’nin millet meclisine
bomba atan terör örgütü mensuplar�n�
Türkiye’ye verilmesinde tepki gösterilme-
sinde o derece haks�zd�r. ABD’de ikiz ku-
leleri vuran teröristleri, ülkesinin binlerce
kilometre ötesinde Ortado�u ve Afrika’da
cezaland�rmaya kalkan, bunun için Guan-
tanamo askeri ceza ve i�kence evlerini
kuran ABD’ye laf edebilen oldu mu? Bu
hep böyledir zaten, �imdi de Suriye’de
Esat kendi insanlar�n� üstelik kimyasal si-
lahlarla vurup öldürüyor, �srail bar��ç�
gösteri yapan Filistinlilerin üzerine ate�
aç�yor, BM Hollanda askerlerinin koru-
mas� ve güvencesi alt�ndaki masum ve si-
lahs�z Bo�nak siviller, S�rplara teslim
edilip bir gecede 8 binden fazlas� �ehit
ediliyor, ses yok. Türkiye, ülkesinde
aç�kça cinayet i�leyen terör grubu üyele-
rini paketleyince aya�a kalk�l�yor. Bir
yerde bir eksiklik var, hem de çok büyük
eksiklik.

YURTDI�INDA FETO’YU
DE��FRE EDEMED�K:

“HOCA DE��L 
TERÖR�ST BA�I”

Ülkemizde hemen hemen herkesin ( hala
gizli kalm�� baz� kripto münaf�klar ve de
onlar�n siyasi yanda�lar� hariç)  FETO’cu
teröristler için besledikleri duygular ayn�-
d�r. Türk milleti onlardan nefret eder ve
en a��r �ekilde cezaland�r�lmalar�n� ister-
ler. Çünkü onlar teröristtir. Oysa yurt d�-
��nda ve özellikle Balkanlarda durum
böyle de�ildir. Hatta maalesef ve maale-
sef, FETO denilen terörist ba��n� tabirimi
ba���lay�n oralarda hala “Hoca” !!!  Ola-
rak görüp sayg� duyan zihinsel engelliler
var. Bu size garip gelebilir ama gidin Bal-
kanlara ara�t�r�n, maalesef bu saçma ger-
çekle kar��la�acaks�n�z. Mesela
Arnavutluk, adeta merkezleri gibidir.
Keza Kosova. Hiçbir �ey olmam�� gibi
okullar� ve kurumlar� aynen devam edi-
yor, dahas� maalesef sayg� görüyorlar.
Türkiye’deki vatanda�lar�m�z bunu anla-
yamayabilir ve çok ta k�zabilir. Ama ger-
çek durum böyledir. Neden mi?

KOSOVA’NIN 
BA�IMSIZIL�INDA 

TÜRK�YE’N�N 
EME�� BÜYÜKTÜR

Bunun iki önemli nedeni var. Birincisi
yurt d���nda ABD’nin etkinli�i, ikincisi
bizim yurt d���ndaki etkisizli�imiz. Ame-
rika’n�n ve Avrupa’n�n Balkanlarda aley-
himize yapt��� alg�ya kar�� biz maalesef
kar�� atakta bulunamad�k. Hatta daha da
kötüsü Türkiye’de bile son zamanlarda
FETO ile mücadele tam istenildi�i gibi
de�il.  Say�n Cumhurba�kan�m�z yaln�z
kal�yorum derken acaba bunlar� m� kaste-
diyor? Neyse biz yine yurtd���na ve özel-
likle Kosova’ya dönelim. Kosova’da
ilginç bir durum var. Müsaadenizle aç�k-
layal�m. Birinci konu ABD’nin Koso-
va’da etkin olmas�. Bu durum 1999
y�l�nda ba�lad�. Yani, 24 Mart’tan, 10 Ha-
ziran 1999’a kadar 77 gün süren NA-
TO’nun hava operasyonu, S�rplar�n
çekilmeyi kabul etmesi ve uluslararas�
güçlerin (KFOR) Kosova’ya girme emri
almas� üzerine sona erdi. �ki gün sonra II.
Dünya Sava��’ndan bu yana Avrupa’da
gerçekle�tirilen en geni� çapl� bir kara ha-
rekât�yla NATO birlikleri 12 Haziran’da
Kosova’ya girdi ve Amerika, Birle�mi�
Milletler kisvesi alt�nda, Kosova’da ba-
��ms�zl�k hülyas�n�n arkas�na gizlenerek
bölgeyi kontrolü alt�na ald�. Önceleri
Frans�z uçaklar�n�n bilinçli olarak S�rp
mevzilerini �skalamas� sonucu beklenen
ba�ar� gecikmi�ti. Fakat daha sonra
�talya’dan kalkan Türk ve ABD
jetleri  (özellikle de Türk jetleri) S�rp mev-
zilerini yerle bir edince S�rplar Koso-
va’dan defolup gittiler. Ancak her zaman
oldu�u gibi yine ayn� tarihi hatay� yapt�k.
Geçenlerde Cumhurba�kan�m�z Say�n
Recep Tayyip Erdo�an’�n yapt��� konu�-
mada önemli bir tespiti vard�. Say�n Cum-

hurba�kan�m�z, sava� meydanlar�nda ka-
zand���m�z zaferleri yaz�ya dökmekte
ayn� �ekilde ba�ar�l� de�iliz, demi�ti. Nite-
kim esasen Türk jetlerinin vurdu�u ve ka-
ç�rd��� S�rplar�n sonucunda Kosova’n�n
kazand��� ba��ms�zl�k tek ba��na ABD’ye
mal edildi. Bu yüzden Kosoval�lar
ABD’ye büyük minnet borcunu üstlendi-
ler.

KOSOVA’YA KEND�M�Z�
VE AMER�KA’YI B�R

TÜRLÜ ANLATAMADIK

Oysa Türkiye’nin yapt�klar�n� bilemediler.
Çünkü anlatamad�k. Üstelik Kosova’n�n
ba��ms�zl���n� Afganistan’dan sonra saat
fark� ile ikinci s�rada tan�yan Türkiye’yi
de Kosova’ya anlatamad�k. Türkiye’nin
Kosova’ya bütün bu deste�i karde�i ol-
du�u için yapt���n�, Amerika’n�n ise ç�-
karlar� do�rultusunda yapt���n� bir türlü
anlatamad�k. Keza, hemen akabinde Ko-
sova’n�n Ferizaj kentine ABD’nin Avru-
pa’daki en büyük askeri üssü Bon Stell’i
yapt���n� gördük ama bunu Kosova’ya
anlatamad�k. Amerika’n�n, Kosova’daki
uranyum madenleri ile ilgilendi�ini ve bu
yüzden Kosova’da son y�llarda kanser va-
kalar�n�n artt���n� Arnavut karde�lerimize
anlatamad�k. �imdi sözüm ona kurtar�c�
gözüyle bak�lan ABD, Kosova’da kendi
ta�eronu olan FETO terör örgütü mensup-
lar�n� koruyor. Kosoval�lar da bilmeden
buna destek verebiliyor. Öyle bir alg�
olu�turuyorlar ki; bize kar�� Kosova’daki
Arnavutlar üzerinde etkili oluyorlar.

YURTDI�INDAK� 
KURUMLARIMIZA 

BÜYÜK GÖREV DÜ�ÜYOR

Bizim Balkanlarda hizmet veren çok
önemli kurumlar�m�z var. D��i�leri,
T�KA, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif
vakf�, TRT, Diyanet, Ekonomi Bakanl���
gibi. Yurtd��� Türkler Ba�kanl���m�z da
oralarda olmasa da Ankara’dan önemli
hizmetler veriyor. Bu yüzden hükümeti-
mize çok te�ekkür ediyorum. Ancak hep
söylüyoruz, Balkanlarda hizmet veren bu
kurumlar�m�zda görev yapan arkada�lar�-
m�z çok dikkatli seçilmelidir. Her birini
tenzih ediyorum ama falanca bir gurup
veya cemaatin bireyleri yerine, devletin
içinden,  Balkanlar� iyi bilen, Balkanlar�n
sosyolojik yap�s�n� tan�yan ve ona göre
hareket eden, bask�c� ve ön yarg�l� bir zih-
niyetle de�il, isti�are ile hareket edecek,
hizmet etmeye sevdal�,  Balkan dillerini
bilen arkada�lar�m�z buralarda görevlen-
dirilmeli. Mesela geçenlerde yukardan bir
referans ile Balkanlara görevlendirilen bir
arkada��m�z, amirine gidip kaç para maa�
alaca��n�, kendisine araba tahsis edilip
edilmeyece�ini sormu�. ��te böyle bir ar-
kada��n oralarda FETO ile mücadelesi
mümkün de�il. Arnavutlar� tan�mayan bir
ki�i Arnavutluk’ta veya Kosova’da, Bo�-
naklar� tan�mayan bir ki�i Bosna veya
Sancak’ta, Bulgaristan Türklerini ve Po-
maklar� tan�mayan bir ki�i Bulgaristan’da
ya da Makedonya Türklerini, Arnavutlar�
ve Torbe�leri tan�mayan biri Make-
donya’da ne kadar etkili olabilir? Hepsi
�ngilizce bilsinler ama Arnavutça, Bo�-
nakça, Pomakça, Bulgarca, Makedonca
da bilsinler be yahu. Bu arkada�lar�m�z
lütfen FETO’yu detayl� olarak Arnavut-
lara, Bo�naklara, Torbe�lere, Pomaklara
anlats�nlar.

TÜRK�YE VE KOSOVA
EBED� KARDE�T�R

Kosoval� baz� arkada�lar�m�z, Say�n
Cumhurba�kan�m�z�n Kosova ile ilgili ko-
nu�mas�ndan dolay� bize tepki yaz�lar�
yazm��lar. Kosova’dan gelen üç önemli
ele�tiri var. Bir tanesi diyor ki, “Evet Tür-
kiye bize yard�m yapt� ama neden yüzü-
müze vuruyor? ” Bir di�eri Türkiye
kendini Osmanl� gibi görüp bizi eyaleti
gibi mi görüyor? Üçüncü ele�tiri ise;
“Tamam FETO’cular� paketlediniz, ama
bunu neden dünyaya duyurdunuz, ke�ke
gizli kalsayd�” diye sormu�.  Hakl� veya
haks�z tüm ele�tirilerin düzgün bir �ekilde
Kosoval�lara aç�klanmas� gerekiyor. Yurt-
d���nda özellikle Balkan ülkelerinde gö-
revli arkada�lar�m�z lütfen dünyada hiçbir
ülkenin yapamad��� kadar yard�m ve hiz-
meti Balkanlara götüren Türkiye’nin, ül-
kesine vah�ice ve sinsice sald�ran hain
FETO terör örgütünün Balkanlarda böyle
rahat hareket etmesinden duydu�u üzün-
tüyü onlara iyi anlatabilmeli. Zira bu
kadar destek ve hizmetten sonra vefas�zl�k
yapmalar� bizleri hakikaten üzüyor. Say�n
Cumhurba�kan�m�z�n Kosova ba�baka-
n�na tepkisi de bu yüzdendir. Yoksa ba-
bas� Kosova’dan göç etmi� bir karde�iniz
olarak dostumuz Kosova’y� seviyoruz ve
Türkiye’nin karde�i ve stratejik orta�� ola-
rak görüyoruz. Kimse iki karde� ülkenin
aras�n� açamaz. Türkiye ve Kosova, 600
y�ll�k tarihi geçmi�i olan, akrabal�k dere-
cesinde karde�tir. �n�allah bu ebediyete
kadar devam edecektir. Yeter ki; olanlar�
iyi anlatabilelim, olumsuz alg�lara mü-
saade etmeyelim. �n�allah Kosova da Ar-
navutluk ta bu FETO teröristlerinden bir
an önce s�yr�l�p, kurtulacaklard�r.

Rifat SA�T

FETO’NUN 
BALKANLAR’DAK�

DURUMU VE 
KOSOVA ÖRNE��
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Üsküp’teki Halkbank Ticaret
Merkezi’nde, MATTO üyeleri-
nin çalışmalarını tanıtmak
amacıyla düzenlenen tanıtma
programlarının 1.’si düzen-
lendi. Bugün düzenlenen tanı-
tımda, Halkbank’ın
Makedonya’daki 25 yıllık geli-
şim süreci anlatıldı. Sucubaşı,
”Halkbankası 1993 yılında ku-
rulmuş olan ihracat ve kredi
bankasıyla birlikte Makedon-
ya’da bu yıl 25. yılını kutla-
maktadır. Halkbankası 2011 yılı
itibariyle Türkiye’nin en büyük
bankalarından ve devlet ban-
kası olan Halkbankasının alı-
mıyla faaliyetlere çok daha
hızlı bir şekilde devam etmeye
başlamıştır. Bundan 6 yıl önce
toplam 21 şubeyle başladığı
faaliyetlerine aradan geçen bu
kısa süre içerisinde şube sayı-
sını 40’a çıkarmış toplam öz
kaynaklarında 85 milyona
kadar yükseltmiştir” dedi. Su-
cubaşı, ” Halkbank, sektörün

en hızlı büyüyen, aktiflerini en
hızlı artıran, şubeleşme sayısın
en hızlı ilerleten temel banka-
lardan birisidir. Halkbankası
Makedonya’da artık ilk dört
banka içerisinde yer alan ve
sektörün belirleyici bankaların-
dan birisidir. Halkbank Make-
donya’da yaptığı yatırımlarda
sadece fiziki olarak gelişimin
yanısıra bankacılık sektöründe
mentalitenin değişmesine de
önemli öncülük etmiş banka-
lardan birisidir. Müşteri mem-
nuniyetini birinci öncelik
haline getiren Halkbank, sun-
muş olduğu hizmetlerde hem
kaliteyi artırmış hem de kişile-
rin ve firmaların bankaya olan
yaklaşımını değiştirmiştir. Hiz-
met kalitesini artırırken çalıştır-
dığı personellerin niteliğine ve
yetkinliklerine oldukça önem
vermiştir. 2011 yılında 275 ki-
şiyle başladığı hizmet faliyetle-
rine bugün 502 kişiyle devam
etmektedir ” ifadelerini kul-
landı.
Halkbank İcra Kurulu Buket
Gereçci, ”Halkbank A.D Skop-

je’de İcra Kurulu yapmakla bir-
likte aynı zamanda Make-
donya Türkiye Ticaret
Odası’nın başkan yardımcılığı
görevini yürütmekteyim. Ma-
kedonya Türkiye Ticaret Odası
olarak toplamda 63 üyemizle
gerek Türkiye’den gelen yatı-
rımcılarımızla gerekse Make-
donya’da yerel iş adamlarıyla
birlikte oda faaliyetlerimizi
sürdürmekteyiz” dedi. Buket
Gereçci, ”MATTO olarak Ma-
kedonya’da, Türkiye ve Make-
donya arasındaki Ticari
ilişkilerin artırılması geliştiril-
mesi aynı zamanda Türki-
ye’den Makedonya’ya
yapılacak yatırımların promot
edilmesinin aynı zamanda sos-
yal sorumluluk alanlarında da

faaliyetlerimize devam etmek-
teyiz. Toplam Türk yatırımcıla-
rın 1.2 Milyar Euro’nun
üzerinde yatırımları bulunan
yatırımcılarımızın aynı za-
manda MATTO üyesi oldu-
ğunu da bildirmek isterim.
Aynı zamanda MATTO gerek
Türkiye’yle olan tarihsel ve
ekonomik işbirliğinin güçlen-
dirilmesi, güçlendirerek artırıl-
masının yanında bölge
ülkeleriyle veya Balkan ülkele-
riyle ticari ilişkilerin artırılması,
Makedonya’nın yatırım anla-
mında kayda değer bir ülke ol-
duğunun da belirtilmesi
konusunda çalışmalarımıza
MATTO olarak devam etmek-
teyiz” ifadelerini kullandı.

HADDİNİ AŞAN YUNAN
POLİTİKACİLARA TEPKİ

VMRO DPMNE milletvekilleri meclis çal��malar�na kat�lm�yor
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PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Kızılayı ve Kosova Türk Temsil He-
yeti Başkanlığı iş birliğiyle, Kosova'nın
güneybatısındaki Prizren ve Mamu-

şa'da ihtiyaç sahibi ailelere insani yardım da-
ğıtıldı. Türkiye'den getirilen 2 tır muhtelif
giyim, tekerlekli sandalye, koltuk değneği
gibi malzemeler, çocuk oyuncakları ile bin
adet gıda kolisi içeren yaklaşık 80 bin Euro
değerindeki yardımlar, daha önce Kosova
Kızıl Haç yardımıyla Prizren ve Mamuşa'da
belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.
www.dunyabulteni.net’e göre: Mamuşa'daki
yardım dağıtımına Türkiye'nin Priştine Bü-
yükelçisi Kıvılcım Kılıç, Prizren Başkonsolosu
Eylem Altunya, Türk Kızılayı Genel Merkez
Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan'ın yanı sıra
bazı Türk yardımlaşma kuruluşu ve Türk
Temsil Heyeti temsilcileri katıldı. Büyükelçi
Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu-
radaki ihtiyaç sahipleriyle birlikte paylaşım
yapmanın önemli olduğunu belirtti.

Türk K�z�lay�’ndan 
Kosova'da insani yard�m

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), Ko-
sova’da gerçekleştirdiği operasyonla
yakalayıp Türkiye’ye getirdiği Fetul-

lahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 6 üst düzey
mensubunun, ülkedeki bankalarda milyon-
larca Eurosu ve bu ülkeye yönelik gizli emelle-
rinin bulunduğu iddia edildi.
www.dunyabulteni.net’e göre: “Indeks On-
line” haber sitesinde yayınlanan haberde, Ko-
sova İstihbarat Ajansınca (AKİ), FETÖ
mensuplarının mali faaliyetlerinin incelenmesi
sırasında bu şahısların bir Türk ve bir Kosova
bankasında milyonlarca Eurosu’nun oldu-
ğunu belirlediği kaydedildi.Listede, MİT'in
operasyonuyla Türkiye'ye getirilen Cihan
Özkan, Kahraman Demirez, Hasan Hüseyin
Günakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya
ve Yusuf Karabina'nın yanı sıra T.A, U.T., H.G,
U.G., G.B, O.B, O.P ve H.O olmak üzere 8 kişi-
nin daha isminin bulunduğu belirtildi. 

‘FETÖ'cülerin milyonlarca
Euro’su var’ iddias�

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova'da saklanan FETÖ men-
suplarına MİT ve Kosova İstihba-
ratı AKİ tarafından yapılan

operasyon sonrasında yaşananlar Koso-
va'ya daha fazla önem verilmesi gerekti-
ğini ortaya çıkardı. 7 Şubat 2008'de
Sırbistan’dan ayrılarak bağımsızlığını
ilan eden Kosova oldukça yeni bir dev-
let. Başta güvenlik aygıtları olmak üzere
devlet oluşturma tecrübesinden yoksun
Kosovalılar daha yeni yeni kurumsal-
laşma bilincini kazanmaktadır.
www.dunyabulteni.net’in Kosova mu-
habiri Omer Jashari'nin konu ile ilgili
analizinde bu durumu fırsat bilen Fetul-
lahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün insanla-
rın iyi niyetini ve henüz oturmamış
devlet otoritesizliğini istismar etmeye
çalışarak Balkanlar’da üslenmeye çalış-
tığını belirtiyor. Bu anlamda 15 Temmuz
2016 darbe girişiminden sonra 200
kadar kişinin Türkiye’den Kosova’ya
kaçtığını belirten Jashari, FETÖ'nün Ko-
sova’da yıllardır başta eğitim olmak

üzere çeşitli kültürel aygıtlarıyla Kosova
siyasi ve kültürel eliti kesim üzerinden
nüfuz sahibi olmaya çalıştığını söylüyor.
Muhabir bu anlamda eski başbakanın,
şu andaki başbakanın, eski istihbarat
başkanının, şu andaki ve eski meclis
başkanlarının ve şu anda Kosova mecli-
sinde bulunan yüzde 30 kadar milletve-
killerin çocuklarının halen FETÖ
okullarında okuduğunu belirtti.
Diğer yandan FETÖ'nün ülkede özel-
likle medya üzerinden, ciddi anlamda
ya manipülasyon yoluyla ya da satın
alarak büyük ölçüde Kosova kamuo-
yunu yönlendirmeye çalıştığı anlaşılı-
yor. Kosova'daki üst düzey 6 FETÖ
üyesinin MİT operasyonuyla gözaltına
alınmasına başbakanın ve halktan belli
kesimin verdiği tepkilere bakılırsa şu
ana kadar başarısız oldukları da söyle-
nemez. FETÖ’nün başta Kosova olmak
üzere Arnavutluk ve diğer Balkan ülke-
lerinde nasıl bir tehlike arz ettiğinin ve
ne kadar tehlikeli olduğunun anlatımı-
nın yerel diller ve yerel insanlar üzerin-
den yapılması gerekiyor. 

PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

KosovaCumhurbaşkanı Hashim Thaçi,
RIDEA kurumu ve Norveç Büyükelçiliği ta-
rafından örgütlenen “Kosova ile Sırbistan

Arasında ‘Büyük Finaller’ Senaryoları” konferan-
sına katıldı. Konferansta yaptığı konuşmada Cum-
hurbaşkanı Hashim Thaçi, kurtuluş savaşının
sona ermesinden tam yirmi,  Rambouillet Barış
Konferansı’nın düzenlenmesinden 19 ve Brüksel
müzakerelerin başlamasından 7 yıl geçtiğini,
ancak Kosova ile Sırbistan arasında ilişkilerin si-
yasi olarak halen kurulmadığını ifade etti. “Ko-
sova sorununun çözümlenmesini hedefleyen tüm
uluslararası süreçlerde  Kosova yönetimi Sırbistan
ile siyasi anlaşma için hazırdı. Geçmişte birçok iyi

fırsat, Kosova ve Sırbistan arasında siyasi ve tarihi
düşmanlıklara son verilmesi adına Sırbistan yöne-
timinin siyasi iradesi yokluğunda onlarca yıl,  su-
çumuz ve sorumluluğumuz olmadan boşuna
gitmiştir.” şeklinde değerlendirmede bulunan
Thaçi, ağır savaş ve barış günlerinde olduğu gibi
Kosova’da demokrasinin kurulduğu ve devlete
sahip olduğumuz günlerde de Kosova tarafının
Sırbistan ile büyük tarihi anlaşma yapmaya hazır
olduğunu ifade etti. www.timebalkan.com’a göre:
bu tür bir hazırlığın Sırbistan tarafından gösteril-
mediğini kaydeden Thaçi, Kosova siyaseti ile top-
lumunda  Sırbistan ile ilişkilerimizde halen
tamamlanmayan işlerin sona ermesi için geniş
mutabıklığın mevcut olduğunu bildirdi. İki ülke
arasında ilişkilerin normalleşmesine dair bağlayıcı
yasal anlaşmanın sağlanması gereğini dile getirdi.

Kosova'da saklanan FETÖ mensuplar�na M�T ve Kosova �stihbarat�
AK� taraf�ndan yap�lan operasyon sonras�nda ya�ananlar Kosova'ya

daha fazla önem verilmesi gerekti�ini ortaya ç�kard�

Kosova meclisinin üçte biri
FETÖ'nün okullarını kullanıyor

Kosova, Sırbistan ile tarihi anla�ma yapmaya hazır
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Karadağ’da “Güvensizlik”
gösterisi düzenlendi

PODGOR�TSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yıl başından beri 12 bombalı
saldırıda 3 kişinin hayatını
kaybettiğine dikkat çekilen

gösteride Karadağ makamlarının
güvenlik konusunda çok daha
özenli davranması talep edildi.
“4Life” Derneği temsilcilerinden
Sasa Mijovic, yaptığı açıklamada,
mahkemelerin verdiği düşük ceza-
ların insanları suça teşvik ettiğini
savunarak, “Silah taşımaktan üç
kez 6 ay hapis cezası almış insanlar
var. Bu, insanları suçtan uzaklaştır-
mak yerine suç işlemeye teşvik edi-
yor.” ifadelerini kullandı. Kadın
Hakları Merkezi Başkanı Maja Raic-
evic de ülkedeki durumu “olağan-
üstü hal” olarak nitelendirerek,
“Son dönemde olaysız bir gün dahi
yaşanmıyor. İlgili kurumlara bunla-
rın topluma nasıl yansıyacağını sor-
manın zamanı geldi.” dedi. Kadın
Hakları Lobisinden Aida Petrovic
ise Karadağ halkının günden güne
güvensiz bir ortamda yaşadığını be-
lirterek, “Vatandaşlar olarak gü-
vende hissetmiyoruz. Susma
hakkımızı kullanmayacağız.” diye

konuştu.Bu arada, İçişleri Bakanlığı
verilerine göre, Karadağ’da son 3
ayda 12 bombalı saldırı gerçekleşti.
Daha çok doğrudan bireylerin
hedef alındığı saldırılarda 3 kişi ya-

şamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
www.timebalkan.com’a göre: 22 Şu-
bat’ta ABD’nin Karadağ’daki bü-
yükelçilik binasına da el bombalı
bir saldırı gerçekleştirilirken, son

dönemdeki güvenlik ihlalleri nede-
niyle Emniyet Genel Müdürü
Slavko Stojanovic ile Podgorica
Polis Şefi Jovica Recevic istifa 
etmişti.

Karada�’da çok say�da sivil toplum kurulu�u, son dönemde ülkenin farkl�
�ehirlerinde meydana gelen bombal� sald�r�lara ve güvenlik ihlallerine

dikkat çekmek amac�yla ba�kent Podgoritsa’da gösteri düzenledi

Kitaroviç’ten Borisov’a dönem ba�kanlı�ı övgüsü
SOFYA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Başbakan Boyko
Borisov, Bulgaris-
tan’a resmi bir zi-

yarette bulunan
Hırvatistan Cumhur-
başkanı Kolinda Gra-
bar-Kitaroviç ile bir
araya geldi. İkili, iki
ülke arasındaki işbirli-
ğini daha da genişletme
imkanlarını ele aldılar.
Görüşmede Avrupa Bir-
liği (AB) Konseyi Bulga-
ristan Dönem
Başkanlığı’nın önceliği
olan Batı Balkan ülkele-
rinin perspektifine
vurgu yapıldı. Hırvatis-
tan Cumhurbaşkanı Ko-
linda Grabar-Kitaroviç,

Başbakan Borisov’u AB
Konseyi Bulgaristan
Dönem Başkanlığı’nı
başarılı bir şekilde yö-
netmesinden dolayı teb-
rik etti.
www.timebalkan.com’a
göre; Borisov, bölgedeki
altyapı ve dijital bağ-
lantı projelerinin öne-
mini vurguladı.
Başbakan Borisov, “Bul-
garistan, Batı Balkan ül-
kelerinin istikrarını
güçlendirmek için böl-
gesel işbirliğinin derin-
leştirilmesine büyük
önem veriyor ” dedi ve
Bulgaristan Dönem Baş-
kanlığı’nın sona erme-
sinden sonra da bölgeye
odaklanmanın AB’nin
gündeminde kalması-
nın önemini vurguladı.

Süheyl ÇOBANO�LU

YEN� 
SO�UK 
SAVA�

Bat� ile Rusya aras�nda, ipler kopuyor.
�deolojilerin de�il, milliyetçili�in ve eko-
nomik sava�lar�n ön planda oldu�u bir
dönem ya�an�yor. Sovyetlerin çökü�üyle
dü�mans�z kalan Bat� Bloku medeniyetler
çat��mas� teziyle oyununu Müslüman Ül-
keler üzerinde kurmu� ve kimyasal silah-
lar� yok etme iddias�yla Irak’ta ba�latt���
sald�r�lar�n�, Afganistan, Libya ve Suriye
ile devam ettirmi�ti. Bu arada M�s�r’da
ya�anan karga�a ve darbe, Yemen �ç sa-
va�� ve müzmin Filistin sorunuyla kaos
plan� devam ediyor. Türkiye’de FETÖ
darbe te�ebbüsü ile  PKK terör örgütünün
Suriye’deki uzant�s� PYD/YPG’ye askeri
deste�i, �ran’da özgürlük talepleriyle re-
jime kar�� yap�lan ayaklanma giri�imle-
rine ABD’nin deste�i de malum...
Ukrayna krizi, Suriye iç sava��, �ran nük-
leer sorunu ve Afganistan iç sava�� gibi
konular ba�ta olmak üzere mevcut bir
çok soruna eklenen diplomatlar�n s�n�r
d��� edilmesi tüy dikti. Rusya Ukrayna
sorununda geri ad�m atm�yor. �ran nük-
leer sorununda ise ABD’nin etkisini za-
y�flatacak ad�mlar atmas� muhtemel.
Afganistan’da Taliban’a silah verdi�i id-
dialar� dikkate al�nd���nda ise bölgede
görünürlü�ünü farkl� yöntemlerle daha da
art�rabilir. Gerilimin son cephesi Su-
riye’de ise “istenmeyen çat��malar� en-
gelleme mekanizmalar�” iki ülke
askerlerinin do�rudan çat��mas�na mani
olsa da PKK/PYD ile ili�kiler, F�rat’�n
do�usu, �dlib gibi “vekâleten yürütülen
i�ler” her cephede el alt�nda devam ede-
cek demektir.(1)

ABD’N�N HESAPLARI

Okyanusun ötesinden gelerek bölgeyi
kan ve gözya��na bo�an ABD’nin hesap-
lar�, Türkiye’nin Rusya ile yak�nla�mas�
ve Suriye’de gerçekle�tirdi�i F�rat Kal-
kan� ve Zeytin Dal� Harekâtlar�yla um-
mad��� bir mecraya girdi. Bat� dünyas� ile
Rusya aras�nda so�uk sava��n simgesi
olan Berlin Duvar� için 9 Kas�m 1989’da
y�k�m karar� al�nm�� ve sonras�nda da y�-
k�lm��t� ama �imdilerde diplomatik
alanda adeta yeniden in�a ediliyor gibi
görünüyor. �ngiliz istihbarat�na bilgi
satan eski Rus ajan Sergey Skripal ve
k�z� Yuliya'n�n �ngiltere’nin Salisbury
kentinde zehirlendi�i gerekçesiyle �ngil-
tere’nin 23 Rus diplomat� s�n�r d��� etme-
sinden sonra 24 ülke toplam 139 Rus
diplomat� s�n�r d��� etti. Say�n�n gelecek
günlerde daha da artmas� bekleniyor. �n-
giltere, Rus diplomatlar� s�n�r d��� ettik-
ten sonra, Rus i� adamlar�n�n
�ngiltere’deki mülklerine el koymak, ve
paralar�n� dondurmak, Rus devlet kurum-
lar�na siber sald�r�lar düzenlemek, Rusya
Tuday  televizyonunun �ngiltere’deki li-
sans�n� iptal etmek, Rusya’da yap�lacak
Dünya Kupas�n� boykot etmek ve NA-
TO’nun 5.nci maddesini i�letilmesini is-
temek gibi seçenekleri de dü�ünüyor.
Di�er yandan baz� ülkeler de bu yaz Rus-
ya'da düzenlenecek Dünya Kupas�'n�
boykot edece�ini aç�klad�. �zlanda ve Po-
lonya aç�k bir �ekilde boykot karar�n� du-
yururken, Avustralya, Danimarka, �sveç
ve Japonya Dünya Kupas�'n� boykot etme
konusunu isti�are ettiklerini bildirdi. Bu
arada ABD Ba�kan� Donald Trump ve
�ngiltere Ba�bakan� Theresa May, Rus is-
tihbarat�ndan kaynaklanan olas� tehditle-
rin önlenmesi ve kimyasal silahlar�n
kullan�m�na meydan verilmemesi konu-
sunda ortak ad�m atma karar� ald��� aç�k-
land�. Buna mukabil Rusya da ABD'nin
St. Petersburg'daki konsoloslu�unun faa-
liyetine yönelik izni geri çekeceklerini
belirterek, ABD'nin Moskova Büyükelçi-
li�inde çal��an 58 personelin yan� s�ra
Yekaterinburg Konsoloslu�unda çal��an
2 personelin "istenmeyen �ah�s" ilan edil-
diklerini Rusya'y� terk etmelerini istedi.
Rusya D��i�leri Bakan� Sergey Lavrov,
Rus diplomatlar� s�n�r d��� eden di�er ül-
kelere de ayn� �ekilde kar��l�k verilece-
�ini aç�klad�. Öte yandan Sputnik ve
Russia Today (RT) Genel Yay�n Yönet-
meni Margarita Simonyan, RT'nin ya-
banc� ajan statüsünün verilmesi
nedeniyle Washington'daki yay�n�na son
verdi�ini belirtti. Son olarak ta ABD,
Serbest Güre� Dünya Kupas� için Rus ta-
k�m�na vize vermedi. Aç�klama yapan
Rusya D��i�leri Bakanl���, Amerika'n�n
art�k uluslararas� müsabakalara ev sahip-
li�i yapma vasf�n� kaybetti�ini savundu.
Dünya Güre� Federasyonu'nun (UWW)
Ahvaz kentini, erkekler grekoromen
dünya kupas�n�n ev sahibi olarak tan�ma-
mas�na k�zan �ranl�lar, tepki olarak
ABD'deki organizasyona kat�lmama ka-
rar� ald�. Rusya - Bat� ekseninde olaylar
bu yönde geli�irken, Güney Çin Denizi,
Asya Pasifik ve Ortado�u gibi bölgelerde
rekabet halinde olduklar� Çin, ABD’nin
güvenlik ve refah�n�n tam kar��s�nda ko-
numlanarak as�l dü�man kategorisinde
de�erlendiriliyor... DO�U-BATI
SO�UK SAVA�IYLA yeniden kaynat�l-
maya ba�layan cad� kazan� in�allah 
herkesi yakmaz...

AT�NA- BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’da, Türkiye’nin
Atina-Pire Başkonsolosluğu bi-
nasına bir grup tarafından boya

şişeleri atıldı. Yunanistan’da, Tür-
kiye’nin Atina-Pire Başkonsolosluğu
binasına bir grup tarafından boya şi-
şeleri atıldı. www.timebalkan.com’a
göre: Başkonsolos Oya Yazar, AA mu-
habirine olayla ilgili yaptığı açıkla-
mada, akşam saatlerinde Türk
Başkonsolosluğunun bulunduğu cad-
deye gelen yaklaşık 15-20 kişilik bir
grubun, konsolosluk binasının dış du-
varlarına içerisinde kırmızı boya bu-
lunan çok sayıda şişe fırlatarak
kaçtığını söyledi. Başkonsolos Yazar,
saldırıda yaralanan olmadığını, dış
duvarlarda hasar meydana geldiğini
ve konsolosluk binasının ön kısmında
bulunan bekleme salonunun pencere-
lerinin camlarının kırıldığını belirtti.
Yunan basınında çıkan haberlerde,
saldırının, kendilerini iktidar karşıtı
“anarşistler” olarak tanımlayan Rubi-
kon grubu üyeleri tarafından yapıl-
dığı yazıldı. Yunan Polis Teşkilatı
(ELAS) yetkilileri olayla ilgili soruş-
turma başlatıldığını açıkladı.

Türk Konsoloslu�una
boyal� sald�r�

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya İçişleri Ba-
kanı Oliver Spasovski
/Bölgesel Girişim Göç,

İltica ve Mülteciler (MARRİ Fri-
ends Meeting) tarafından düzen-
lenen programda yaptığı
açıklamada Batı Balkan göçmen
rotasının, daha düşük yoğun-
lukta olsa da, hala canlı oldu-
ğunu söyledi. Batı Balkan
göçmen rotasının resmi olarak
kapatılmasının ardından göçmen
kaçakçılığının arttığını dile geti-

ren Spasovski, “Rotanın resmi
olarak kapatılmasından sonra
çok sayıda göçmen kaçakçılığı
ortaya çıkmış ve göçmenler çoğu
kez insan ticareti mağdurları ol-
muşlardır. Bu konu İçişleri Ba-
kanlığı’nın ve tabii ki AB’nin ve
tüm bölgesel ve uluslararası ör-
gütlerin gündeminde” dedi.
www.timebalkan.com’a göre:
AB’nin, Batı Balkanlar bölgesini
göçmenler için bir giriş kapısı
olarak tanımladığını ve 2015 ile
2016 yılının ilk yarısında 800 bin
ila 1 milyon kişinin Make-
donya’dan geçtiği ve bunlardan
200’ünün iltica talebinde bulun-

duğu bilgisini veren İçişleri Ba-
kanı  Oliver Spasosvki, “Bu dö-
nemde sadece 200’den fazla
iltica talebini aldığımızı dikkate
alırsak, Makedonya Cumhuriye-
ti’nin bir geçiş ülkesi olduğu ve
öyle kaldığı sonucuna varabili-
riz. Bu insanların ana hedefi çok
daha gelişmiş Batı Avrupa ülke-
leridir” şeklinde konuştu. İçişleri
Bakanı Spasovski, Makedon ma-
kamlarının yükümlülüklerinin,
ülke topraklarında yeterli ko-
ruma sağlamaya ve onlara yasal
çözümlere uygun şekilde yardım
etmek olduğunu belirtti.

Bat� Balkan göçmen rotas� hala canl�
Makedonya �çi�leri Bakan�: Oliver Spasovski
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De�erli
okuyucu-
lar�m k�sa

bir aradan sonra
tekrar merhaba.
Bildi�iniz bir
deyim var, “Züc-
caciye dükkân�na
giren fil.” ortal��� ace-
mili�i, sakarl��� ve be-
ceriksizli�i ile k�r�p
dökenler için kullan�l�r.
��te bu terime çuk otu-
ran bir grup var. Bunlar
çe�itli siyasi partilerde
siyaset yapmaya çal��-
m�� en son 2005’te bir
araya gelip Balkan top-
lumunu siyasi taban
yapmak için bir STK
Federasyonu kurmu�-
lard�. Ak Parti iktidara
geldikten sonra devletçi
statükocu bask�y� kal-
d�rm�� Arnavut, Bo�nak
tan�mlamalar�n� en tepe
noktas�na kadar devlet
yönetimi kullanmaya
ba�lam�� KKTC ve
Azerbaycan gibi Arna-
vutluk, Kosova ve
Bosna karde� ülke ola-
rak görülmü� karde�
ülke bayraklar�n�n kon-
ser vs etkinliklerde as�l-
mas�, Arnavutça
Bo�nakça dil kurslar�n�n
aç�lmas� devlet televiz-
yonunda Arnavutça ve
Bo�nakça �ark�lar ve
pro�ramlar yap�lmaya
ba�lanm��t�. ��te bu dö-
nemde milliyetçi bir
partiye kapa�� atan bu
filler Türkiye Cumhuri-
yetine yürekten ba�l�
Arnavut ve Bo�nak kö-
kenlileri derinden yara-
layan söylemlerde
bulundular. �ktidar�
ele�tirmek ad�na yaz-
d�klar� gazetelerde Ar-
navut’un Bo�na��n yeri
PKK’n�n yan� tarz�nda
a��r hakaretler ettiler.
PKK terörüne kar�� pek
çok �ehit veren Arnavut
ve Bo�naklar� derinden
yaralad�lar. Bu yetmez-
mi� gibi milliyetçi parti-
lerine arka bahçe
yapmak için kurduklar�
federasyona kat�lmayan
dernekleri Haçl� dernek
diye karalad�lar, yafta
yap��t�rd�lar ve psikopat
radikallere hedef göster-
diler.

70 DERNEK

70 dernekten olu�an en
büyük Balkan çat� ör-
gütü biz kurduk diyen
bu grup ister gaf deyin,
ister beceriksizlik sebe-
biyle söylemleri ve ey-
lemleri Balkan
toplumunun ço�unlukla
tepkiyle kar��land�.
Mensup olduklar� siyasi
partide bunlara liste-
lerde alt s�ralarda yer
verdi. Sonuç Balkan
toplumuna hakaret ede-
rek k�rg�nl�klar yaratt�-
lar siyasette ise fiyasko
ya�ad�lar. Sonras�nda
milletvekili seçimlerine
ba��ms�z aday olarak
giren ba�kanlar� 1 mil-
yon Balkan kökenlinin
ya�ad��� seçim çevre-
sinde ancak 1700 oy
ald�. Bu asl�nda toplu-
mun verdi�i güzel bir
i�aretti anlayabilene.
Son günlerde bu grup
yeni kurulan bir siyasi
partiye tam kadro ku-
rucu olarak kat�ld�. Ba-
kal�m �imdi neler
yapacaklar derken da-
kika bir gol bir misali
12 y�l önceki gibi orta-
l��� yak�p y�kmaya züc-
caciye dükkân�n� yerle
bir etmeye ba�lad�lar.
Bu grubun üyesi gaze-
teci unvanl� yeni kuru-
lan partinin kurucular
kurulu üyesi ki�i. Ana-

dolu Bosna Sancak Der-
ne�i’ne Bosna sava�� ile
ilgili konferans vermek
istiyorum diye ba�vuru-
yor. Dernek yönetimi
iyi niyetle kabul
ediyor. Duyurular yap�-
l�yor, üyeler toplan�yor.
12 y�l önce Ak Parti’nin
demokrasi ve özgürlük-
leri geli�tirmek ama-
c�yla yapt��� faaliyetleri
ele�tirmek amac�yla
söylenen ölçüsüz sözler
ile bizleri PKK’l� ilan
eden zihniyetin bir
ba�ka üyesi, bu sefer
Aliya’n�n hayat� hak-
k�nda TRT’de dizi yap�-
yor, Ak Partili
belediyeler Aliya hak-
k�nda konferanslar veri-
yor diye, konu�mas�nda
Aliya Atatürk dü�ma-
n�yd� deyip, do�rudan
Bo�naklar�n yüzüne
kar�� milletinin varl�k
yokluk sava��n�n lideri
ve ayd�n yüzü Aliya �z-
zetbegoviç’e hakaret
etti. Tabi burada dur-
mad� ard�ndan �imdiki
I��D terörüne gönderme
yaparcas�na Aliya Bos-
na’ya �slamc� militan-
lar� doldurdu dedi.
Böyle siyaset olmaz. �k-
tidar� ele�tirmek için bir
topluma ve de�erlerine
hakaret edilmez. Bosna
sava��nda Müslüman
bölgesinde tek kilise y�-
k�lmad�. Ku�atma alt�n-
daki Saraybosna’da
sava� boyunca tiyatro
ve opera aç�k kald�.
Ufak tefek olaylar d�-
��nda Bosna ordusu ve
deste�e gelen mücahit-
ler sava� suçu i�lemedi.
Aliya’n�n Atatürk’e
dü�manl�k diye nitele-
necek hiç bir sözü yada
yaz�s� yoktur. Bos-
na’n�n yüzde 90’� S�rp
i�gali alt�ndayken yar-
d�ma ko�an �ehit ve
gazi olan Türk, Arap,
Çeçen, Afgan Müca-
hit’leri I��D ile ayn� ke-
feye koyan bu zat birde
Sancakl� Bo�nak oldu-
�unu iddia ediyor.
Bosna sava��nda Bo�-
naklara destek olmayan-
lar bugün bu �anl�
savunma ve direni�e ha-
karet ediyor, hem de bir
Bosna derne�inde Bo�-
naklar�n yüzüne kar��.
PKK’ya destek verecek
tek Arnavut ve Bo�nak
olmas� imkans�z iken
bizleri PKK ile e� tutan
bu züccaciye dükkan�na
giren fillerin y�llar son-
raki hali ortada. Aliya
gibi bilge lideri karala-
y�p adeta I��D lideri
gibi göstermek ak�ll� bir
ki�inin yapaca�� �ey
de�il. Bunlar yeni kuru-
lan partiye faydadan
çok zarar verecekleri de
a�ikare bir gerçek ay-
r�ca bu gibi ki�ilerin
varl��� Balkan toplu-
munda Ak Parti ad�na
kazan - kazan olarak so-
nuçlan�yor. Bosna sava-
��nda �ehit ve gazi
olanlar� minnetle anar-
ken, sava� s�ras�nda
moral için Bo�naklar�n
söyledi�i bir �ark�n�n
sözleriyle yaz�ma nokta
koyuyorum.
Zivijo Alija i Bosanska
Armija Zivila Zivila
BOSNA
Ya�as�n Aliya, Ya�as�n
Bo�nak ordusu, Ya�as�n
ya�as�n BOSNA 
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Üniversitesi Filoloji Fakültesi
Dekan Yardımcısı Yovanka
Lazarevska, Üsküp Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Dr.
Şemsettin Şeker, Üsküp Kiril
ve Metodiy Üniversitesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm
Başkanı Prof. Dr. Oktay
Ahmed, Uluslararsı Vizyon
Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Fadıl Hoca, Türkoloji ho-
caları ve öğrencileri katıldı.

TÜRKİYE’NİN DESTEĞİ

Kitap teslim töreninde konu-
şan Türkiye Cumhuriyeti
Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara, “Kitapları gönde-
ren ülkemizden, bütün yetki-
lilerden, buraya ulaştıran
arkadaşlarımızdan Allah razı
olsun. Çok önemli bir hizmet
ve bunun devamı gelecek”
dedi.  1.050 çok önemli bir
rakam fakat öğrencilerimizin
faydalanması için, kitap des-
teğinin devamının geleceğini
vurgulayan Büyükelçi Kara,
“Yeter ki sizler bize talepte
bulunun. Türkiye’nin desteği
her zaman yanınızda olacak-
tır” ifadelerini kullandı. Ma-
kedonya’nın Türkiye için çok
özel bir ülke olduğunun al-
tını çizen Büyükelçi Tülin
Erkal Kara, “Bağımsızlığını
ilk tanıyan nadir ülkelerden
biriyiz. Bizim hem kadim bir
dostluğumuz var hem de
ikili ilişkilerimizi en üst sevi-
yede sürdürebileceğimiz ko-
numuz var. Bu yüzden
burada bütün kurumlarımız
yardımcı oluyorlar. Make-
donya dendiğinde Türki-
ye’de herkesin yüzü güler.
Kendi ülkemizden ayırt et-
miyoruz” şeklinde konuştu.
Şu anda çok belli olunmadı-
ğını fakat Türkoloji’de yeti-
şen gençlerin ileriki
dönemde çok daha iyi hale
geldiklerinde bu eserleri gör-
mekten memnuniyet duyula-
cağını belirten Kara, “Her
birinizle ayrı ayrı gurur du-
yuyorum” dedi.

4 ÜNİVERSİTEYLE 
PROTOKOL

Kitap teslim töreninde konu-
şan Üsküp Yunus Emre Ens-
titüsü Dr. Şemsettin Şeker,
“Üsküp Büyükelçimiz Tülin
Erkal Kara Hanımefendi’nin

destek ve himayeleriyle
bugün buradayız. Bizler
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
olarak Makedonya’daki 4
Üniversiteyle Türkoloji pro-
tokolü imzalamış veziyette-
yiz, yıllardır devam ediyor
bu. Bu protokol kapsamında
41. yılını idrak eden Kiril

Metodiy Türkçe ve
Edebiyat bölümüne de
hem öğretim vesilesi hem
ders materiyal hediyesi, hem
de bilimsel araştırma ve eği-
tim için gerekli kitap dona-
nım desteği veriyoruz”
ifadelerini kullandı.

1050 KİTAP

Gerçekleştirilen kitap deste-
ğinin Türkiye’nin bilimsel
anlamda Türkoloji bölümüne

her türlü desteği vereceğinin
nişanesi olduğunun altını
çizen Şeker, “Bugün 1050
tane kitap getirdik. Kiril Me-
todiy Üniversitesinin kütüp-
hanesi kendilerinin talepleri
doğrultusunda. Kitaplar
genel itibariyle bütünlükle

Türkoloji sahasını kuşatan
kitaplar. Öğrencilerinin hem
bitirme tezleri hem yüksek li-
sans doktora tezleri için ge-
rekli olan kaynaklar. Bundan
sonra da Üniversitenin talebi
doğrultusunda bu tarz des-
tekleri vermeye devam ede-
ceğiz. Enstitü olarak biz Kiril
Metodi’nin her zaman yanın-
dayız. Makedonya’nın en
köklü ve büyük üniversitesi-

nin Türkoloji bölümünün her
daim yanındayız” diyerek
sözlerine son verdi. Kiril ve
Metodiy Üniversitesi Filoloji
Fakültesi Dekan Yardımcısı
Yovanka Lazarevska ise
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü
tarafından yapılan kitap des-
teği için, “Dekan yardımcısı

olarak hem kurum
hem şahsım adına teşek-

kürlerimi sunuyorum. T.C.
Üsküp Büyükelçisi Tülin
Erkal Kara ve Yunus Emre
Ensitüsü Müdürü Şemsettin
Bey’e nazik ziyaretlerinden
dolayı teşekkür ediyorum.
Türkoloji Bölümü’nün çalış-
masını idame ettirebilmesi
için önemli olan 1.050 kitap
için de ayrıca teşekkürlerimi
sunuyorum. Bu işbirliğinin
ileride de artarak devam et-
mesini umuyorum” ifadele-
rini kullandı.

İŞE YARAYACAK 
ESERLER

Üsküp Kiril ve Metodiy Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölüm Başkanı Prof. Dr.
Oktay Ahmed,  “Gerçekten
işimize yarayacak kitaplar
hediye edildi. Bugün ilk defa
bu kadar kabarık sayıda
kitap alıyoruz” dedi. Türki-
ye’den devamlı kitap geldi-
ğini hatırlatan Ahmed,
“Biliyorsunuz eğitim sonu
olmayan bir konu. Her
zaman hem derslerimizde
hem de bilimsel çalışmalarda
işimize yarayacak literatüre
ihtiyacımız var. Hem ders ki-
tabı olarak, hem literatür ola-
rak, hem dergi olarak. Öyle
ki bu 1.000 üzerinde kitabın
gelmesiyle gerçekten işimiz
çok kolaylaştı. Hem öğrenci-
lerin işi hem de akademis-
yenlerin çalışmaları daha iyi
bir aşamaya gelecektir. İnşal-
lah devamı da gelir” şek-
linde konuştu. T.C. Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara
ve beraberindeki heyet,
Üsküp Kiril ve Metodiy Üni-
versitesi Türk Dili ve Edebi-
yatı Bölümü’nü gezerek
öğrencilerle bir araya geldi.

Üsküp YEE’den Türkoloji
Bölümü’ne kitap desteği
Üsküp Yunus Emre Enstitüsü, Üsküp Kiril ve Metodiy Üniversitesi

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne kitap deste�inde bulundu
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�nsan bir olay� ya da duyguyu
yazarken çok �ey ö�reniyor.
Uzun zamand�r yaz�yorsan

eski yaz�lar�nla yenileri kar��la�-
t�r�rs�n bazen, ne kadar yol ald�-
��n� görebilirsin. Bütün bu
dönemde ö�rendi�im çok �ey
oldu, ama ço�u zaman dikkat
etmeye çal��t���m, yaz�ya ba�lar-
ken içimdeki öfkenin boyutu
oldu. E�er bir konu can�m� s�k-
m��sa hemen kaleme almamay�
ö�rendim. Biraz zaman geçmesi
gerekiyor, s�cak kafayla yazmak
gerçekleri net olarak görmeyi
engelliyor. �iir öyle de�il mese-
la, bazen öfke ilham� tetikler ve
gelince de oturup yazmazsan
uçup gider. Yazd�ktan sonra ise
demlenmeye b�rak�rs�n çay gibi.
Bir süre sonra okursun, tad� hâlâ
güzelse olmu�tur o. Öfke öyle bir
�ey ki ya onunla direnirsin ya da
teslim olursun. Direnmek ve tes-
limiyet iki z�t kelime. �çimde bir
öfke yuma�� belirdi ve tam da
bunun ortas�nda Mehmed Arif
karde�im, “Direni� ve teslimiyet,
birbirine her ne kadar z�t gibi
dursalar da hayata bu çift caml�
gözlükten bak�nca her �ey yerli
yerine oturuyor, olumsuz top-
lumsal olaylarda ve negatif hayat
�artlar�nda �airin duru�u direni�-
tir. Direni� ve teslimiyetle insa-
n�n dirili�i mümkündür” dedi.
Güzel söyledi, dertlendik çünkü,
dertle�mek ba�ka bir �ey. Biz
geçen günlerde ayn� konuda
yüre�i vatan için atan ne kadar
insan varsa, bayra�� namus bilen,
bu u�urda elinden küçücük bir
�ey de olsa yapmaya çal��anlar,
Makedonya’da ya�ay�p burada
varl���n�, kültürünü, dinini ve
inanc�n� herkes gibi rahat ya�at-
maya çal��anlar olarak bir konu-
da ayn� zaman diliminde topluca
“dertlendik”.

KEND�N� B�LMEZ
B�R�

Kendini bilmez biri Kalkandelen
�ehrinde belli ki önceden kurgu-
lanm��, haz�rlanm��, kamera kay-
d�n� da haz�rlam�� bir görüntüyle
sosyal medyada gündeme oturdu.
Biliyordu ki bizim öfkemiz onu
gündem edecek. Yenilir yutulur
bir �ey de de�ildi. Her ne kadar
so�ukkanl� olmaya çal��sam da o
görüntünün üstüne yazd�klar�n�
hat�rlay�nca so�umuyor kan�m.
Provokasyon evet. Kollar�n�
açm�� bizi kar��l�yordu provokas-
yon. Aç�k ve net, hepimiz onun
bir provokasyon oldu�unu bili-
yorduk. Sinir sistemimiz ve baz�
hücrelerimizle içimizde bir sava�
ba�lad�; ya direnece�iz ya teslim
olaca��z ona. Çok tan�d�k bir
olay, özellikle Balkanlar için.
Burada ya�ayanlar bu gibi olay-
lara çok önceden al��k�n, bu ve
buna benzer tahrikler kanl�
sava�lar�n ba�lang�c� olmu�tur
hep. Bu haftaki yaz�mla ben o
provokasyon olay�n� gündeme
ta��maya hiç niyetli de�ilim.
Amac�m bu gibi tahrik edici
olaylar kar��s�nda nas�l hareket
edece�imizdir. Bize yak��an
neyse öyle hareket edece�iz.
Olay “bayrak” olay�. Çok kritik
bir dönemden geçiyoruz, ister iç
siyasette ister d�� siyasette, tam
da böyle bir dönemde biri kalk�p
terk edilmi�, kimsenin ya�amad�-
�� bir evin kap�s�na Türk Bayra��
asm��, hem de herkesin kolayca
ula�abilece�i bir yükseklikte.
Evin önünde de çöp konteyneri
var, bayra�� oradan çekip çöpe
at�yor, tam da o esnada biri güya
uzaktan bunu kameraya çekiyor,
ertesi günü de bunu sosyal med-
yada payla��p  “Birle�mi�
Arnavutluk topraklar�ndan Türk-
Osmanl� art�klar�n� temizlemeye
devam ediyoruz” diyor. Birkaç
saat sonra da Makedonya
Cumhuriyeti bayra��n�n yak�ld���
resimler payla��yor, “Slav-
Bulgarlar� da temizlemeye
devam ediyoruz” diyor. Etraf�ma
bak�yorum, i� yerimde olsun,
kom�ular olsun, arkada�lar olsun,
hepimiz farkl� farkl� milletlerde-
niz, Arnavut, Türk, Makedon. Bu
olay kar��s�nda biz Türkler elbet-
te ki öfkeleniyoruz, ayr�ca böyle
bir provokasyon ba�ta

Arnavutlar�n i�ine gelmez
onu da biliyoruz. Onlar da
daha refah bir hayat istiyor,
bir kar���kl�k i�lerine gelmez
�u noktada. Makedonya çift
dil yasa tasar�s� oy birli�iyle
kabul edildi ancak resmi
gazetede yay�nlanmas� için

Cumhurba�kan�n imzas� gereki-
yor, o imza at�lmad� ve �imdi
farkl� bir yol aran�yor. Ayr�ca
ülke olarak isim sorunumuz da
var, s�n�r�m�zdaki kom�ularla iyi
bir tablomuz olmas� gerekiyor.
�sim sorununa odaklanm�� yeni
bir hükümet var kar��m�zda, biri-
leri “bu i�i çözün tüm kap�lar�
açal�m” diyor, di�er taraftan biri-
leri milliyetçili�i kullanarak
küçük küçük olaylarla gündemi
de�i�tirmeye çal���yor. Ayr�ca
Türkiye’nin, Balkanlardan
FETÖ’nün temizlenmesi giri�im-
leri de var. Daha bu gün
Kosova’da, M�T’in Kosova istih-
barat�yla etkin i�birli�i içinde
gerçekle�tirdi�i operasyonla
Türkiye’de aranan
FETÖ/PDY’nin 6 üst düzey
mensubu yakaland� haberi geldi.
Bu sadece ba�lang�ç, devam�
gelecektir bunun.

HAKARET

Tam bu esnada bayrak olay�yla
sosyal medyada gündeme gelen
ki�i de Erdo�an’a hakaret ediyor.
Hiçbir �ey tesadüf olmayacak
kadar aç�k ve net. Son ç�rp�n��lar�
onlar� sald�rganla�t�r�yor.
Geçenlerde S�rp bir diplomat�n
yasa d��� yollarla Kosova’ya gir-
di�i ve tutukland��� haberini oku-
mu�tum, bu olay S�rbistan ve
Kosova aras�nda gerginli�e
neden olmu�tu, asl�nda her iki
ülke de bar��tan yana olduklar�n�
vurguluyorlard�. Di�er yandan
Makedonya’n�n tutuklanan eski
�çi�leri Bakan� bir anda cezaevin-
de açl�k grevine ba�l�yor.
�ngiltere’de ya�anan Rus diplo-
mat�n zehirlenmesi krizinden
sonra tepki olarak birçok ülke
elçiliklerdeki Rus diplomatlar�n�
s�n�r d��� etmi�ti, geçenlerde
Makedonya hükümeti de bu tep-
kiyi vererek s�n�r d��� etme karar�
ald�. Bu olay kar��s�nda tepki
olarak zarar görür müyüz bile-
mem ama Rus Büyükelçili�inden
yap�lan aç�klamada bu karar�n iyi
olmad��� haberi geldi. Bu ve
buna benzer olaylar�n ya�and���
�u dönemde bu ülkede birileri
belli ki rahatl��� istemiyor. �u
noktada önemli olan halk�n ne
istedi�idir. �nsano�lu etten ve
kemikten ibaret de�il; duygular�,
sinirleri olan bir varl�k. Akl�selim
nas�l olmal�, bizler nas�l hareket
edip bütün bu krizlerin çözülme-
sine yard�m edebiliriz diye dü�ü-
nüyor insan. Asl�nda herkes çok
yorgun, herkes sava�lardan
bunalm��, ekonomik kriz içinde
y�llard�r bo�u�an halk art�k her
�eye raz� olup sadece rahat bir
hayat istiyor. Gençlerin ço�u bat�
ülkelerine göç edip kurtulmaya
çal���yor. Gençlerini ihmal eden
ülkeler bilirler ki bu en çok ken-
dilerine zarar verir. Tüm bunlar�n
üstüne gençlerin delikanl�l���
üzerinden onlar� tahrik edenler
bayrak krizleri ç�kararak kendile-
rine prim yapmaya çal���yor.
Öfkeye direnmek tek ba��na yet-
mez biliyoruz, bu ülkede bu gibi
olaylarla gençleri ate�e de atama-
y�z. Elhamdülillah bütün Türk
kurumlar� bu olay kar��s�nda
gereken aç�klamay� yapt�. En
belirgin cümle de “provokasyona
gelmeyin” oldu. Kar�� taraf dur-
mayacak, daha da çamurla�acak-
t�r biliyoruz. Gençler ise farkl�
bir �ey yapt�, ayn� evin kap�s�na
hem Türk hem de Arnavut bay-
ra��n� ast�. Fitne ve fesat tohum-
lar�na kar��l�k bayraklarla cevap
verdi. Geçenlerde buna benzer
olaylar Kosova’da da olmu�tu.
Biliyoruz ki son ç�rp�n��lar bun-
lar, bar��a ve insanl��a teslim
olup öfkemize direnerek belki de
dirili�imize uyanaca��z. Kuyruk
ac�s� olanlar kendi öfkelerinde
bo�ulup gidecekler, bu toprakla-
ra huzur ancak ve ancak el birli-
�iyle gelir. Tedbiri elden b�rak-
mayal�m yeter ki, aman ha gözü-
müzü aç�k tutal�m. Buralar� fark-
l�d�r i�te, çok kültürlü çok millet-
li der renklili�ine kanar özünü
unutursun ya da özüne tutunarak
bütün bu “çoklar” içinde var
olmaya devam edersin.

Leyla �erif EM�N

BALKANLAR’DA
D�RENMEK 

VE TESL�M�YET

�zmit Belediyesi'nden
karde� Travnik'e destek

�ZM�T - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmit Belediyesi'nin kardeş belediyesi
olan Travnik'teki Kanton Hastanesi'nin
jinekoloji bölümünün yenilenmesiyle

ilgili protokol İzmit Belediye Başkanı Dr.
Nevzat Doğan, Merkez Bosna Kantonu
Başbakanı Tahir Leindo ve hastanenin baş-
hekim Mirsad Granov arasında imzalandı.
İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan,
hem hastanedeki yenileme çalışma proto-
kolünü imzalamak hem de Travnik'in gele-
neksel belediye günü etkinliklerine katıl-
mak için 5 kişilik bir ekiple Bosna Hersek'e
gitti. www.haberler.com’a göre: Travnik'te
çeşitli temaslarda bulunan Başkan Doğan,
Travnik Kanton Hastanesini de ziyaret etti.
Travnik temaslarıyla ilgili olarak konuşan
Başkan Doğan, "Burada yapacağımız bu
projenin farklı anlamları olduğunu düşü-
nüyorum. Atalarımız bu topraklarda asır-
larca burada yaşayan insanlar için önemli
işler yapmışlardı. Bunu yaparken de hiç
kimsenin dininden, dilinden, ırkından
dolayı bir ayrımcılık içinde olmadılar.
İnsana hizmet etme, insana hizmetin Hak'a
hizmet olduğu düşüncesi içinde olmuşlar-
dır. İzmit Belediyesi olarak Travnik'te de
yapacağımız çalışmalar her iki ülke arasın-
daki dostluk ve kardeşlik bağlarımızı daha
da güçlendirecek" dedi.

AVCILAR BELEDİYESİ’NDEN
GÖÇÜN 90. YILINDA GÖÇ ANITI
Avc�lar Belediyesi taraf�ndan yap�m� tamamlanan ‘Firuzköy Göç An�t�’

ile Bulgaristan’�n Ortaköy’üne ba�l� Balc�bük köyünden göçerek
Firuzköy’e yerle�en Türkler’in hikayesi Ali Akverdi Park�’nda ebedile�ti
�STANBUL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balcıbük'ten Avcılar'a
Göçün 90'ıncı yılı etkinlik-
leri çerçevesinde Firuzköy

Vakfı ile birlikte düzenlenen açı-
lış törenine Avcılar Kaymakamı
Hulusi Doğan, Avcılar Belediye
Başkanı Dr. Handan Toprak
Benli, Firuzköy Vakfı Başkanı
Hasan Değirmenci, Firuzköy
Mahalle Muhtarı Meral
Akverdi, Avcılar Kent Konseyi
Başkanı Mert Ali Ak, ve çok
sayıda Avcılarlı katıldı.
www.haberler.com’a göre:
Avcılar Belediye Başkanı
Başkanı Dr. Handan Toprak
Benli anıtın Avcılar'da barış ve
kardeşliğin simgesi olduğunu
belirterek ; "1928 yılı Aralık
ayında, karda kışta zorlu bir
yolculuktan sonra Bulgaristan'ın
Ortaköy'üne bağlı Balcıbük
köyünden yollara düşerek
Firüzköy'e ulaşan, Avcılarımızın
özünü, çekirdeğini oluşturan
Firuzköylülerimizin göç hikaye-
si bu anıtla anlatılarak taçlandı-
rılmıştır" dedi.

Toplumsal ve tarihi duyarlılıkla-
ra karşı hassasiyeti ile tanınan
Başkan Toprak 'Firuzköy Göç
Anıtı'na dair şunları söyledi:
"Anıta baktığımızda şunları gör-
mekteyiz. 1928'de, yüreklerinde

kutsal kesim taşı, ellerinde
fidanları, barış ve sevginin sem-
bolü güvercin kanadında
Avcılarımıza gelerek
Firüzköyümüze yerleşirler.
Onlar ay yıldızlı bayrağımıza

sahip çıkan Mustafa Kemal
Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin
yolundan giden bir halktır ve
bu anlamda Avcılarımızın teme-
lini sağlam atmışlardır" dedi.

UNA SANA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunus Emre
Enstitüsü’nün (YEE)
Bosna Hersek’te yürüt-

tüğü “Tercihim Türkçe
Projesi” kapsamında Türk
Dünyası Belediyeler
Birliği’nin (TDBB) desteği ve
İstanbul Bağcılar
Belediyesi’nin katkılarıyla
Bosna Hersek’te iki ilköğretim
okulunda Türkçe sınıfının açı-
lışı yapıldı. İlk tören Una Sana
Kantonu’na bağlı Buzim
Belediyesi Buzim İlköğretim
Okulu’nda yapıldı. Una Sana
Kantonu Eğitim Bakanı
Muhamed Ramic, okul
müdürleri ve velilerin katıldı-
ğı açılışta konuşan Bağcılar
Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, “Bosna Hersek’le
kalıcı bir gönül bağımız var.
Aynı dine, aynı inanca men-
sup ve 600 yılı aşkın kardeşçe
yaşadığımız bu topraklarda
tekrar bulunmaktan onur,
heyecan ve mutluluk duyu-
yoruz. Bu sınıfta eğitim gören
çocuklarımız artık Türkçe’yi
öğrenecek ve konuşacak.
Aynı dili konuşarak birbirimi-
zi daha iyi anlayacağız” dedi.
Buzim Belediye Başkanı
Zikrija Durakovic, ise “Bosna
Hersek’in Türkiye ile köklü
bir geçmişi var. Bu tür projeler
bizi birbirimize daha çok bağ-
lıyor. Her Türkiye'ye gittiğim-
de tercüman aracılığıyla ileti-
şim kuruyordum. Artık
Türkçe kursuna giderek
Türkçe öğreneceğim” diye
konuştu. İkinci açılış ise

Vezirler Şehri olarak bilinen
Travnik şehrinde yapıldı.
Travnik Belediyesi O.S.
Travnik İlköğretim
Okulundaki etkinlik iki ülke-
nin marşlarının okunmasıyla
başladı. İki ülkenin geçmişte-
ki birlikteliğine vurgu yapan
Başkanı Çağırıcı, "Biz bu top-
raklarda yıllar boyunca barış
içinde huzuru sağlayarak
yaşadık ve yaşattık. Biz bu
geleneğin mirasçılarıyız. Bu
mirası bu topraklarda yaşa-
yan kardeşlerimizin sahip çık-
ması bizleri mutlu etmektedir.
Bizler geçmişte gönül köprü-
leri kurduk bugün de aynı
asli görevi yapıyoruz. Bugün
Bosna Hersek'te Türkçe öğre-
nen öğrencilerimiz geçmişte
kurulan gönül köprülerinin
yeni temsilcileri oldu” dedi.

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırklareli Belediyesi ile
Trakya Kalkınma
Ajansı tarafından

hazırlanan Türkiye,
Yunanistan, Karadağ ve
Bulgaristan'ın ortak kültürel
değerlenin sergilendiği Ali
Rıza Efendi Kültür Evi, yerli
ve yabancı turistlerden ilgi
görüyor. Yaklaşık 2 ay önce
kentin ilk yerleşim yeri Yayla
Mahallesi'nde açılan Ali Rıza
Efendi Kültür Evi'ndeki her
odada Kırklareli'nin isminin
Lozengrad ve Saranta Eklesies
olduğu dönemlerde kullanı-
lan eşyalar sergileniyor.
www.haberler.com’a göre;
Belediye Başkanı Mehmet
Siyam Kesimoğlu, AA muha-

birine yaptığı açıklamada,
yaklaşık 2 ay önce açılan kül-
tür evine yerli ve yabancı
turistlerin büyük ilgi gösterdi-
ğini söyledi. Kültür evini yak-

laşık 6 bin turistin ziyaret etti-
ğini belirten Kesimoğlu, bu
sayının daha da artacağına
inandığını dile getirdi.
Kültür eviyle Balkanlar'ın

tarihi ve kültürel özelliklerini
bir arada yaşattıklarını vurgu-
layan Kesimoğlu, Yunanistan,
Bulgaristan ve Karadağ ile
Kırklareli'nin tarihi, kültürel
birlik ve beraberliğinin
bulunduğunu kaydetti.
Vatandaşları kültür evini ziya-
ret etmeleri için davet eden
Kesimoğlu, "Kırklareli'nin adı
zamanında Bulgar dostları-
mızla yaşarken Lozengrad,
Yunan dostlarımızla yaşarken
de Saranta Eklesies imiş.
Bizim Bulgaristan, Yunanistan
ve Karadağ ile tarih ve kültür
birliğimiz, coğrafya beraberli-
ğimiz var. Biz bu birlikteliği,
beraberliği biraz da geleceğe
not düşmek adına böyle bir
uygulama içerisine girdik."
diye konuştu.

Kırklareli Belediyesi Balkan Kültürü’nü
"KÜLTÜR EV�"NDE YA�ATIYOR

Ba�c�lar Belediyesi, Bosna Hersek’te
�K� TÜRKÇE SINIFI AÇTI

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…
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Nazlı Gaye ALPASLAN

TARIMSAL VE KIRSAL
KALKINMAYI 

DESTEKLEME KURUMU 

Bilindi�i gibi, tar�m ve k�rsal kalk�nmay� des-
tekleme kurumu (TKDK) a�ustos 2011 tari-
hinde akredite olarak Kat�l�m Öncesi

Yard�m Arac�  (IPA) Çerçeve anla�mas�n�n V. Bi-
le�eni kapsam�nda sözle�me imzalamaya ba�lam��-
t�r. Bu sözle�melerde bütçe uygun harcama ve
uygun olmayan harcama kalemlerinde olu�makta
ve Sözle�me makam� sadece uygun harcama tutar�n
desteklemektedir. Bu nedenle bu tür sözle�meler
için verilen KDV istisna sertifikas�na konu olan
beden uygun harcama tutar� olmaktad�r. Ancak
sözle�me makam�, belirli gerekçelerle sözle�menin
feshi yoluna gidebilmekte veya proje süresince ve
projenin tesliminde gerçekle�tirdi�i yerinde dene-
timler sonucu sözle�me bedelinde kesintiler yapa-
bilmekte ve yapt��� bu kesintileri, bütçenin uygun
olmayan harcama tutar� içine aktarmaktad�r (3065
say�l� KDV Kanunu md. 19). Sertifika, AT/Birlik
sözle�mesinde yaz�l�  süre ve bedel s�n�rl� olarak ve-
rildi�inden, sözle�emeye konu bedelde meydana
gelen bu de�i�iklikler, sertifikan�n bedelini de de-
�i�tirmektedir. Süresi henüz sona ermeyen sözle�-
meler için yeni bedele uygun sertifika düzenlenerek
AT/Birlik yüklenicilerine verilmekte, süresi sona
eren sözle�meler için sertifikan�n yenilenmesi
mümkün olmamaktad�r.

BEDEL DÜ�ÜKLÜ�Ü

Sözle�me makamlar� taraf�ndan bildirilen bedel dü-
�üklü�ü olan sözle�me kapsam�nda tedarikçilerden
yap�lan mal teslimleri, hizmet ifalar� ve i�lerde fay-
dalan�lan KDV istisna tutarlar�n�n, yeni sözle�me
bedeli dikkate al�narak hesaplanmas� gerekmekte
olup bu tutar� a�an k�s�mlar için KDV istisnas�ndan
yararlan�ld���n�n tespit edilmesi durumunda a�an
k�s�mlara yönelik tahsil edilmeyen KDV nin ve
varsa di�er vergilerin, vergi ziya� cezas� kesilmek
ve söz konusu vergiler için kendi vergi kanunla-
r�nda belirtilen ve tarhiyat�n ilgili bulundu�u dö-
neme ili�kin normal vade tarihinden son yap�lan
tarhiyat�n tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi he-
saplanmak suretiyle tahsil edilmesi gerekmektedir (
bkz. K�z�lot �ükrü, KDV Kanunu ve Uygulamas�,
5. Bask�, Yakla��m Yay�nc�l�k, 2010, s.1009-1020).
Feshedilen sözle�melerde ise sertifikan�n istenilerek
iptal edilmesi ve feshedilen sözle�me kapsam�nda
faydalan�lan istisnalar nedeniyle varsa tahsil edil-
meyen vergilerin de vergi ziya� cezas� kesilmek ve
söz konusu vergiler için kendi vergi kanunlar�nda
belirtilen ve tarhiyat�n ilgili bulundu�u döneme ili�-
kin normal vade tarihinden son yap�lan tarhiyat�n
tahakkuk tarihine kadar gecikme faizi hesaplanmak
suretiyle tahsil edilmesi gerekmektedir. Sonuç ola-
rak, ölüm nedeniyle sözle�menin feshedilmesi du-
rumunda murisin devam� olarak varislerince
sözle�me imzalamas� halinde vefat eden yükleni-
cini bütün hak ve sorumluluklar� mirasç�lar�na inti-
kal edecektir. Buna göre yeniden sertifika
sözle�mesinin süre ve bedeli nazara al�narak varis-
ler ad�na yeniden düzenlenecektir. Ayr�ca murisin
ölümü nedeniyle varisler taraf�ndan yeniden söz-
le�me imzalanmam��sa sözle�me fesh olacakt�r. Bu
durumda murise ait sertifika iptal edilir. Bu sertifika
kullan�m�na istinaden tahsil edilmeyen KDV ler ve
varsa di�er vergiler de 213 say�l� VUK md. 372
hükmüne göre ceza kesilmeksizin söz konusu ver-
giler için kendi yaslar�nda belirtilen ve tarhiyat�n
ili�kili bulundu�u döneme ait normal vade tarihin-
den itibaren son yap�lan tarhiyat�n tahakkuk tarihine
kadar gecikme faizi hesaplanmak suretiyle tahsil
edilmesi gerekmektedir. Öte yandan istimlak nede-
niyle fesih halinde ise an�lan AT sözle�mesi feshe-
dildi�inden ad� geçen AT yüklenicisinin söz
konusu sözle�me dolay�s�yla mezkur anla�mada yer
alan vergi istisnalar�ndan faydalanmas� olanaks�z-
d�r. Bu nedenle KDV istisnas�ndan faydaland���n�n
tespit edilmesi durumunda tahsil edilmeyen KDV
nin ve varsa di�er vergilerin söz konusu vergiler
için kendi yaslar�nda belirtilen ve tarhiyat�n alakal�
bulundu�u döneme ili�kin normal vade tarihinden
itibaren son yap�lan tarhiyat� tahakkuk tarihine
kadar GF hesaplanmak suretiyle tahsil edilmesi ge-
rekir. Ancak yat�r�m sahas�n�n istimlak nedeniyle
mükellefin kusur ve iradesi d���nda gerçekle�mi�
oldu�undan bu nedenle feshedilen sözle�melerde
yer alan tarhiyatlar s�ras�nda VZC kesilmesi huku-
ken olanaks�zd�r.  

�smet TOPALO�LU

VARNA 
Z�RVES�’N�N 
ARDINDAN

Yunanistan vizesi artık 
Çeşme’den de alınabilecek
FULYA OMAÇ
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Çeşme Esnaf Odası bünyesinde
hizmet verecek Vize Ofisi’nin
açılışına aralarında Yunanistan

İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia
ve eşi Nikos Stefanou, Çeşme Belediye
Başkanı Muhittin Dalgıç, Sakız Bele-
diye Başkan Yardımcısı Dimitris Kara-
lis, İzmir Esnaf Odası Başkanı Zekeriya
Mutlu, Çeşme - Sakız Adası arası sefer
yapan TURYOL firması yetkilisi Kral-
can Konağ, yine iki yaka arası sefer
yapan Sakız merkezli Sunrise firması
Çeşme Müdürü ve Ortağı Işık Ayan,
Yarımada ilçe esnaf odası başkanları,
Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi Atıl
Birol, Çeşme Tapu Müdürü Fazlı
Aktaş’ın da olduğu davetliler katıldı. 

30 EYLÜL’E KADAR 
HİZMET VERECEK

Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro
Papoulia açılışta yaptığı konuşmada,
“Önemli bir olay vesilesiyle bugün Çeş-
me'de bulunmaktan büyük mutluluk
duyuyorum. Bugünden itibaren 30 Ey-
lül’e kadar, yani önümüzdeki 6 aylık
turist sezonu boyunca Çeşme, Kuşa-

dası ve Ayvalık’ta 3 yeni vize merkezi
faaliyette olacaktır. Bu 3 bölge, Yunanis-
tan İzmir Başkonsolosluğu’nun yetki
alanının içerisindedir. Çeşme Chios
(Sakız) ile Kuşadası Samos (Sisam) ile
Ayvalık ise Lesvos (Midilli) ile karşı
komşudur. Bu sebeple, turizm ve ticaret
alanındaki ilişkiler daha da güçlenecek
ve Ege’nin iki komşu tarafı birbirine
daha da yaklaşacaktır. Çeşme Belediye

Başkanı Sayın Dalgıç ile 10 Mart’ta bir
görüşme yapmıştık. Chios ve Çeşme Ti-
caret Odalarının desteğiyle, 3 hafta gibi
çok kısa bir sürede uygulamaya alabil-
miş olmamız bana çok büyük mutluluk
vermektedir. Bugün faaliyete geçen
Çeşme’deki Vize Merkezi, Çeşme ve
Alaçatı sakinlerine, Çeşme’da yazlık ev-
leri olanlara vize başvurusu yapmakta
kolaylık sağlayacaktır” diye konuştu.

Türkiye – Avrupa Birli�i zirvesi Bul-
garistan Varna kentinde 26 Mart
2018 y�l�nda gerçekle�ti. Zirveye

Cumhurba�kan� Recep Tayyip Erdo�an,
Avrupa Birli�i Konsey Ba�kan� Donald
Tusk ve Avrupa Birli�i Komisyonu Ba�-
kan� Jean-Claude Juncker kat�ld�lar. Böl-
gesel geli�meler hariç zirvede terörle
mücadele ekonomi sorunlar görü�üldü.
Zirve Bulgaristan’�n AB dönem ba�kanl�-
��nda ba�bakan Böyko Borisov ev sahipli-
�inde gerçekle�ti.  Bulgaristan
medyas�ndan zirve nas�l yans�t�ld�? Bir
grup medya zirveyi olumlu bulurken ba�ka
grup medya ise zirveyi özellikle Türkiye
Cumhuriyetini hedef alarak olumsuz yo-
rumlar yapt�. Bulgaristan Cumhurba�kan�
Rumen Rudev Ba�bakan Böyko Borisov’a
Edirne Trakya’s�ndan Balkan sava�� s�ra-
s�nda Bulgaristan’a geçen Bulgarlar�n
kalan mal varl�klar� için tazminat konu-
sunu görü�ülmesini istemi�. Bunu bizzat
Bulgaristan ba�bakan� Boyko Borisov
aç�klad�.  Bulgar milliyetçileri y�llardan
beri Balkan sava�� s�ras�nda Edirne Trak-
ya’s�ndan Bulgaristan’a geçen Bulgarlar�n
malvarl�klar� konusunu f�rsat buldukça or-
taya koymaktalar. Bulgaristan cumhurba�-
kan� yard�mc�s� �liyana Yotova BNT
/Bulgaristan Ulusal Televizyon/ kanal�nda
Balkan sava�� s�ras�nda Bulgaristan’a
geçen Bulgarlar�n kalan malvarl�klar�n ko-
nusunu Türkiye’nin önüne Avrupa Birli�i
üyelik yolunda �art olarak konulmas�n�
dile getirdi. Ayn� Makedonya’ya iki ülke
aras�nda çözülmemi� sorunlar� çözülme-
den üyelik yolu aç�lamayaca��n� ko�tu�u-
muz �art gibi olmal� diye ekliyor �liyana
Yotova. Edirne Trakya’s�ndan Bulgaristan
devleti Balkan sava��nda Edirne Trak-
ya’s�ndan Bulgaristan taraf�ndan geçen
Bulgarlar�n malvarl�klar�n� Türküye ile
Avrupa Birli�i Varna �ehrinde gerçekle�en
zirvede aç�lmas� misilleme olarak kasten
ortaya koyuldu�u dü�ünülmekte. 

SAYISIZ GÖÇ

Son Rus Türk sava��ndan sonra bugünkü
Bulgaristan topraklar�ndan Türkiye’ye sa-
y�s�z göçler gerçekle�ti. Her göçten sonra
arkalar�ndan evlerini tapulu arazilerini b�-
rakt�lar. Özellikle Komünist rejimi göç
edenlerin topraklar�na devlet ad�na el ko-
yulurken müftülüklerin mallar�n� hazineye
ald�lar merkez camilerin baz�lar�n� ibadete
kapat�larak müze statüsü verildi. Baz� mer-
kez camileri y�llard�r restorasyon yap�la-
cak bahanesiyle kapal� tutuluyor kimi
camiler ise zamana dayanamay�p harabeye
dönü�tüler. Bu gün Bulgaristan’da genel
nüfusun yüzde ondan fazlas� Türk tür.
Müslüman Pomaklarla kendilerini Türk
olarak tan�mlayan Romanlarla ülkede ika-
met eden Müslümanlar�n say�s� iki milyon-
dur. Bulgaristan’�n bu günkü nüfusun üçe
birine yak�n Müslümanlardan olu�makta.
Yine komünist zaman�nda özellikle Müs-
lümanlar asimile edilmesi için her yol de-
nendi en son silah zoruyla isimleri
de�i�tirmi�ti. 1989 y�l� Bulgar komünist
devleti Avrupa ülkeleri ve Türkiye’ye zo-
runlu üç yüzden fazla Müslüman’� s�n�r
d��� ederek etnik temizlik yapm��t�r. Böy-
lece Bulgar devleti insanl��a kar�� suç i�le-
mi�tir i�lenen suç zaman a��m� aff�na
girmez.  Zorunlu s�n�r d��� edilen Müslü-
manlar�n bugüne kadar sosyal haklar� Bul-
gar devleti taraf�ndan bir türlü tan�nmad�
ayr�ca Belene adas�na, ceza evlerine ve
sürgüne suçsuz olarak gönderilen Müslü-
manlar�n tazminatlar�n� vermeyi de ret edi-
yor. 1962 – 1989 y�l� ülkede ikamet eden
Müslümanlar�n silah zoruyla isimlerini de-
�i�tirme emirlerini verenleri adalet kar��-
s�na ç�karmay� yine ret ediyor. 1989 y�l�
sonras� ma�dur olan Müslümanlar Bulga-
ristan askeri savc�l���na ba�vuru yapsalar
da savc�l�k Bulgaristan devletine ve asimi-
lasyon mimarlar�na kar�� dava açmay� çe-
�itli bahanelerle ret etmi�tir. Çe�itli
zamanlarda Bulgaristan’dan özellikle Tür-
kiye’ye göç edenler geride malvarl�klar�n�
b�rakm��lard�r. Devlet olarak geride b�rak�-
lan mallar�n� geri almalar� için ba�vuruda
bulunsalar da çe�itli bahanelerle ta��nmaz
mallar�n iadesini ret ediyor.  Bulgaristan
devleti Müslümanlar�n kurduklar� vak�fla-
r�n malvarl�klar�na el koyarak iade edil-
mesi için Müslümanlar mahkemelere
ba�vursalar da mahkemeler iadesini yine
ret ediyor. Bulgar devleti Bulgaristan’dan
göç eden Müslümanlar�n isteklerine kar��
misilleme olarak Balkan sava�� esnas�nda
Edirne Trakya’s�ndan Bulgaristan tarafa
geçen Bulgarlar�n geride b�rakt�klar� mal
varl�lar� için Türkiye’den tazminat talepte
bulunmakta. �ki ülke aras�nda var olan so-
runlar� çözüme kavu�turmak için iki tarafl�
komisyonlar kurulmaya karar verildi. Böy-
lece iki ülke aras�nda on y�llard�r çözül-
meye bekleyen konular çözülmü� olacak
m� zaman gösterecek.

Yunanistan �zmir Ba�konsoloslu�u Antalya, Marmaris ve Bodrum’dan
sonra Çe�me, Ayval�k ve Ku�adas�’nda da birer vize ofisi açt�

�SKEÇE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

İskeçe’de 1927 yılında kurulan,
ancak isminde geçen “Türk” ke-
limesi nedeniyle 1983 yılında

polis tarafından tabelası sökülerek
1986’da kapatılan İskeçe Türk Bir-
liği(İTB), Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi(AİHM)’nin Yunanis-
tan’ın dernek kurma özgürlüğünü
ihlal ettiği hükmüne vardığı 2008 ta-
rihli kararının 10. yılında konferans
düzenledi. Konferansta Avrupa Batı
Trakya Türk Federasyonu(ABTTF),
“İskeçe Türk Birliği’nin Mücadelesi-
nin Uluslararası Düzeye Taşınma-
sında ABTTF’nin Rolü” başlıklı bir
sunum gerçekleştirdi. Bekir Usta

grubu davaları olarak bilinen İskeçe
Türk Birliği, Rodop İli Türk Kadın-
ları Kültür  Derneği ve Meriç İli
Azınlık Gençlik Derneği hakkın-
daki AİHM kararlarının aradan on
yıl geçmesine rağmen hala uygulan-
madığını belirten konuşmacılar, me-
selenin hukuki değil siyasi nitelikte
bir boyut kazandığını belirttiler. Ko-
nuşmacılar, AİHM kararlarının uy-
gulanmasının önünü açmak iddiası
ile 13 Ekim 2017’de kabul edilen
yeni yasayla getirilen kısıtlamaların
iyi niyetli olmayan bir politikanın
sonucu olduğunu aktardılar.  İTB
Başkanı Ozan Ahmetoğlu’nun mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen kon-
feransın ilk oturumunda İTB’nin
Avrupa İnsan Hakları Mahkeme-

si’ne başvurusuna kadar olan dö-
nemde avukatlığını yapan Orhan
Hacıibram, 2011’den bu yana
İTB’nin avukatlığını yapan Ahmet
Kara, Yunanistan Helsinki Gözlem-
evi(Greek Helsinki Monitor) Söz-
cüsü Panayotis Dimitras ve ABTTF
Uluslararası İlişkiler Direktörü
Melek Kırmacı Arık konuştular. Ha-
cıibram, İskeçe Türk Birliği’nin
AİHM’ye kadar olan süreçteki
hukuk mücadelesini aktardı,
2008’deki AİHM kararından sonra
Medeni Usül Kanunu’nun 758.
Maddesine dayanarak yeni bir yasal
düzenleme olmaksızın AİHM kara-
rının uygulanmasının mümkün ola-
bileceğini, ancak Yunanistan’ın
bunu yapmadığını söyledi.

W�TTEN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı Trakya
Türk Federas-
yonu (ABTTF) 20.

Dönem Başkanlık Kurulu
beşinci olağan toplantı-
sını Almanya’nın Witten
şehrinde gerçekleştirdi.
Toplantıda, 2018’in ilk
çeyreğinde yapılan faali-
yetler değerlendirilirken
yaz tatili başlangıcı olan
Temmuz 2018’e kadar
gerçekleştirmesi öngörü-
len uluslararası girişimler
görüşüldü. Söz konusu
uluslararası girişimler
kapsamında ABTTF, asil
üyesi olduğu Avrupa
Milletleri Federal Bir-
liği’nin (FUEN) 20-24 Ha-

ziran 2018 tarihlerinde
Hollanda’nın Ljou-
wert/Leeuwarden şeh-
rinde düzenlenecek 63.
yıllık kongresine iştirak
edecek. Toplantıda ay-
rıca, ABTTF üye dernek-
lerinin daha faal hale
gelmesi amacına yönelik
olarak önemli milli, kül-
türel ve dini gün ve ay-
larda etkinlikler
gerçekleştirilmesi çerçe-
vesinde ABTTF’nin des-
teğiyle üye derneklerce
düzenlenecek 2018 Ra-
mazan ayındaki iftar
programları ve Batı
Trakya Türklerinin lideri
merhum Dr. Sadık Ah-
met’i anma etkinlikleri-
nin içeriği ve
organizasyonuna ilişkin
konular ele alındı.

A�HM karar�n�n onuncu y�l�nda 
�skeçe Türk Birli�i’nden konferans

A�HM karar�n�n onuncu y�l�nda 
�skeçe Türk Birli�i’nden konferans

A�HM karar�n�n onuncu y�l�nda 
�skeçe Türk Birli�i’nden konferans

Sinoplu ö�renciler mübadele
konusunda bilgilendirildi

S�NOP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Balkan Halkları
Mübadele ve Kültür
Araştırmaları Derne-

ği’nce, Sinop Bilim ve
Sanat Merkezi Öğrencile-
rine Dernek Başkanı
Kenan Aral tarafından
1924 Nüfus Mübadelesi
anlatıldı. Bilim Sanat
Merkezi Konferans Salo-
nu’nda verilen konferans
da Aral öğrencilere 1923-
1927 yılları arasına gerek
Türkiye’ye ve gerekse Si-
nop’a gelen mübadillerin
gelişleri, yerleşim yerleri,
kültürleri, göç sırasında
yaşanan hikâyeleri ve
anıları anlattı. örf ve gele-
nekleri hakkında bilgi
verdi. Öğretmen ve öğ-
rencilerin konu ile ilgili

sorularını cevaplandırdı.
Konferans da öğrencilere
mübadele döneminden
kalan ve Mübadillerin
yanında getirdikleri ta-
rihi ve kültürel değer ta-
şıyan eşyalar görsel
olarak tanıtıldı. Konfe-
rans sonunda tarih öğret-
meni Songül Ergün ve
görsel sanatlar öğretmeni
Murat Özgen tarafından
okul öğrencilerinin görsel
resimleri ve yaptıkları ça-
lışmaları tanıtıldı, Balkan
Halkları ve Mübadele
Derneği ile Bilim Sanat
Merkezi iş birliği ile proje
başvurusunda bulunula-
bilecekleri de görüşül-
dükten sonra Başkan
Aral Sinop Bilim Sanat
Merkezini ziyaretinden
duyduğu memnuniyeti
belirterek öğretmen ve
öğrencilere teşekkür etti.

ABTTF Ba�kanlık Kurulu
W�TTEN’DE TOPLANDI
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24. Dönem İzmir Milletvekili
ve Balkan Stratejik Araştır-
malar Merkezi (BASAM)

Başkanı Rifat Sait, bunun strate-
jik bir çalışma olduğunu ve bir
örneğinin 1875-1909 yılları ara-
sında rahmetli Sultan Abdülha-
mid tarafından tam tersine karşı
tarafa başarıyla uygulandığını
söyledi. BASAM Başkanı Rifat
Sait, yaptığı açıklamada Balkan-
larda yıllardır ekilen Türk düş-
manlığının şimdilerde hasat
edilmeye çalışıldığını ve Türkiye
ile Balkanlar arasında muhtemel
bir çatışmaya karşı uyanık ve
tedbirli olmak gerektiğini be-
lirtti. Sait, şöyle devam etti.

MAKEDONYA VE 
KOSOVA’DA TÜRK 

BAYRAĞI’NA ÇİRKİN
SALDIRILAR

Kosova’da Türklerin en çok ya-
şadığı şehir olan Prizren ken-
tinde ve Makedonya’nın
Kalkandelen (Tetova) şehrinde
Türk bayrağına sistemli olarak
saldırılar yapıldı, buralarda ya-
şayan Türkler gerilmeye çalı-
şıldı. Ardından
Türkiye-Yunanistan arasında
fitne çalışmaları devreye so-
kuldu. Türkiye sınırını geçen 2
Yunan askerin tutuklanmasının
ardından Yunanistan Cumhur-
başkanı Prokopis Pavlopulos,
"Türkiye bizi mecbur bırakırsa
atalarımızın yaptığını yaparız."
diyerek Türkiye'yi tehdit etti.  İs-
tediğini alamayan Yunanistan,
yeni bir hamle yaptı.
Yunan  Deniz Kuvvetleri
12 Adalar bölgesinde ve
Doğu Akdeniz bölgesinde ani
müdahale tatbikatı adı altında
deniz tatbikatı icra etmeye baş-
ladı.

YUNANİSTAN İLE 
GERGİNLİK ARTIRILDI

Bu arada Yunanistan Milli Sa-
vunma Bakanı Panos  Kamme-
nos Ermenistan’a
gerçekleştirdiği resmi ziyaret sı-
rasında yaptığı açıklamalarda,
"Barış istediğimizi Türkiye’ye
izah edebilmek için elimizden
gelen her şeyi yapmaya devam
edeceğiz. Ancak tarihlerinin bir-
çok anında özellikle de akılla-
rında bulundurdukları büyük
Osmanlı İmparatorluğu’nun ta-
rihinin birçok anında; 1821’de de
Yunanistan’a olduğu gibi yenil-
diğini hatırlatmalıyız” demişti.
Bunlar yetmezmiş gibi Kıb-
rıs'taki sondaj krizine ABD 6'ncı
filosunun da dâhil olduğu iddia-
ları bir süre sonra yalanlansa da
tansiyonu yükseltmeye yetti.

BALKANLAR’DA
ABD’NİN ASKERİ 

TATBİKATLARI

Diğer yandan ABD ile birlikte
Romanya ve Bulgaristan, Uk-
rayna dâhil olmak üzere pek çok

ülkeden yaklaşık 1.700
asker, "Bahar Fırtınası 18" isimli
askeri tatbikatı için, 5 Mart'ta bir
araya geldi. Söz konusu tatbikat,
Romanya Donanması'nın komu-
tasında Karadeniz'deki uluslar-
arası sularda gerçekleştirildi.
Ayrıca ABD’nin Bulgaris-
tan’daki askeri tatbikatları da
dikkat çekiyor.

BULGARİSTAN’IN 
KOMPLOSU SON ANDA

GERİ ÇEKİLDİ

Tam bu sırada saklı kalmış çok
enteresan bir gerçek ortaya çıktı.
Bulgaristan Meclisi kararıyla ku-
rulan Komünizm dönemine ait
Gizli Servisleri Araştırma ve İn-
celeme Komisyonu, çalışmaları
sırasında eski komünist rejimin
planladığı “Haç Operasyonuna
ilişkin belgelere ulaştı. Komisyo-
nun şubat ayı  Sonunda yayınla-
yacağı eski gizli belgeleri içeren
kitabın bazı alıntıları Bulgar
medyasına yansıdı. Komünist
rejimin 1944-1991 dönemine ait
Dış İstihbarat (PGU) biriminin
çalışmalarının ele alındığı kita-
bın ilk cildindeki bilgilere göre,

dönemin PGU genel müdür yar-
dımcısı 16 Kasım 1970 tarihinde
Fener Rum Patrikhanesi’nin
kundaklanması planını masaya
yatırdı. Plana göre, kundaklama-
nın 1971 yılının sonuna kadar
gerçekleşmesi gerekiyordu.
Amaç ise o dönemde Demir Per-
de’nin ötesinde, NATO mütte-
fikleri
olan Yunanistan ile Türkiye ara-
sında kriz çıkarmaktı. Arşivdeki
belgelerden, komünistlerin son
anda geri adım atarak plandan
vazgeçtiği görülüyor.  “Fener
Rum Patrikhanesi, Türkiye ile
Yunanistan arasında sürekli si-
yasi bunalımlara neden oluyor.
Bu bunalımların her biri de mut-
laka tepki uyandırır. Bu kadar
hassas bir sinir noktasına müda-
hale ederek, sivri bir girişimin
düzenlenmesi, Türk-Yunan iliş-
kilerine önemli ölçüde zarar ve-
rebilir. ABD ise çıkan bunalımda
saf tutmak üzere zor bir kararla
karşı karşıya gelecektir.” ifade-
leri yer aldı.
Yunanistan ve Bulgaristan bir
yere kadar derken şimdide dost
ve kardeş Kosova ile Türkiye
arasında gerilim hortlatıldı.

MİT’in
akılcı bir
organi-
zasyonu
ile Koso-
va’daki 6
Fetocu
paketle-
nip kargo
ile Türki-
ye’ye geti-
rildiler.
Ancak Kosova Başbakanı Ra-
mush Haredinaj, bunlardan ha-
berim yok, deyip İçişleri
bakanını ve Kosova MİT Başka-
nını görevden aldı. Ardından
bugüne kadar Kosova’ya ciddi
destekler veren ve hatta Ko-
sova’yı ilk tanıyan ülkelerden
biri olarak Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
haklı olarak Kosova Başbaka-
nına karşı güçlü bir tepki verdi.
Kosova Başbakanının tepkisinde
ABD’nin parmağı olduğu bilini-
yor. Bu arada ABD’nin Koso-
va’nın Ferizaj kentinde
Avrupa’nın en büyük askeri üs-
sünü yapmış olmasını da hatır-
latmak istiyorum.

II. ABDÜLHAMİD’İN
BALKAN POLİTİKASINA
BENZEYEN UNSURLAR

Bütün bu olaylar bize 1875-1909
yılları arasındaki Abdülhamid
Han’ın ustaca uyguladığı Balkan
politikasını hatırlatıyor. Bilindiği
gibi 1875 – 1909 yılları arasında
Balkanlar karışmıştı. Rahmetli
sultan Abdülhamid Balkan-
lar’da çok dengeli ve akılcı bir
politika izleyerek Osmanlının
Balkanlarda daha uzun kalma-
sını sağlamıştı.  Zira Sultan Ab-
dülhamid’e göre Balkanlarda
Romenler, Bulgarlar, Sırplar ve
Yunanlar birbirlerini hiç sevmez-
lerdi. Hatta birbirleriyle düş-
mandılar. Sultan bunu bildiği
için aralarındaki itilafın devam
etmesini sağlamıştı. Hatta bu
milletlerin kiliseleri de ayrılınca
aralarındaki husumet daha da
artmıştı. Böylece kendi arala-
rında çekişmekten Osmanlıya
karşı birleşip savaşamamışlardı.
Şimdi aynı taktiği ABD ve bazı
Batı ülkeleri bize karşı uygulu-
yor. Balkanlarda uzun yıllardır
ekilen düşmanlık tohumları
hasat edilmeye çalışılıyor. Uya-
nık ve tedbirli olmamız gereki-
yor. Tarihten ders almamız
gerekirken hala kendi aramızda
çekişiyoruz.

Türkiye’nin
amiral ge-
misi olarak

tan�mlanan bir ga-
zetesinde yer alan
“K�br�s’ta 110 bin
Türk Rum vatanda��
oldu”  ba�l�kl� haber ger-
çekten de hem yan�lt�c�
hem de üzücü. Söz ko-
nusu gazeteyi k�n�yorum.
Ba�l���n devam�nda yer
alan “110 bin 734 K�br�sl�
Türk, 1960 K�br�s Cum-
huriyeti’nden kaynakla-
nan haklar� nedeniyle
Avrupa Birli�i (AB) va-
tanda�l��� ald�.” cümlesi
de gazete taraf�ndan yap�-
lan yanl���n ve bilgisizli-
�in ne boyutlarda
oldu�unu gözler önüne
sermekte. Böylesi büyük
isimli ve K�br�s davas�na
büyük hizmeti geçmi� bir
gazetenin bu denli bilgi-
sizce/ara�t�rmadan yapt���
bu habere diyecek bir söz
bulam�yorum zira K�br�sl�
bir Türk olarak benim
kendi geçmi�im, yaz�lan-
lara tamamen z�t ve bu
habere konulan ba�l��a
uymamakta.

�NG�L�Z TOPRA�I

Do�du�umda, K�br�s
adas� �ngiliz Sömürge Yö-
netimi taraf�ndan yönetil-
di�inden �ngiliz topra��
olarak kabul edilmek-
teydi. Yürürlükte olan ya-
salar, mahkemeler, idari
yap�la�ma ve bütün idari
kurallar, Türkçe ad� ile
“Büyük Britanya ve
Kuzey �rlanda’n�n Birle-
�ik Krall���” (United
Kingdom of Great Britain
and Northern Ireland)
olan, halk dilindeki ad� ile
�ngiltere’de fiilen uygula-
nanlard�. Param�z �ngiliz
Liras�, �ilin ve kuru�,
uzunluk ölçüleri inç (25.4
mm), çar�� ar��n� (68 cm),
in�aat ar��n� – yarda- (61
cm), mil (1609 m.),  a��r-
l�k ölçüleri de okka (1282
gr), libra ve pound (454
gr) idi. Devlet dairelerin-
deki resmi dil �ngilizce,
bizler de �ngiliz Sömürge
�daresi vatanda�lar� idik.
Pasaportlar�m�z �ngiliz
Pasaportu, kimliklerimiz
de �ngiliz Sömürge �da-
resi Kimli�i idi. �ngil-
tere’ye veya Ortak Refah
(Common wealth) toplu-
lu�u üyesi herhangi bir ül-
keye gidip yerle�mek,
çal��mak, i� kurmak vb.
serbestti bu pasaportlarla. 
�ngiliz vatanda�l���m�z,
16 A�ustos 1960 tari-
hinde, yüzde 70 Rum ve
yüzde 30 Türk ortakl���
ile kurulan K�br�s Cumhu-
riyeti ile son buldu. Ana-
yasada var olan bir madde
nedeni ile K�br�sl� Türkler
ve Rumlar, �ngiliz vatan-
da�l��� ve K�br�s Cumhu-
riyeti vatanda�l���
aras�nda bir seçim yap-
mak zorunda b�rak�ld�.
Babam�n “K�br�s Cumhu-
riyeti’nin kurucusuyuz.
K�br�s Cumhuriyeti vatan-
da�� olarak hayata devam
edelim” karar� ile ailecek
K�br�s Cumhuriyeti vatan-
da�� olduk. Yani 1960 y�-
l�nda ailecek hepimiz
K�br�s Cumhuriyeti vatan-
da�� olarak kayda geçtik,
isimlerimiz K�br�s Cum-
huriyeti vatanda�lar� liste-
sinde yerini ald�. 
K�br�sl� Rumlar adan�n
yönetimini ele geçirmek
için 21 Aral�k 1963, Cu-
martesi günü sabah� K�b-
r�sl� Türklere organize
sald�r�lar ba�lat�nca, biz-
leri Türkiye halk�na “Rum
Vatanda��” olarak tan�tan
gazetenin iddialar�n�n ak-
sine, derme çatma silah-
larla Rumlarla çat��malara

girdik ve kahramanca
kar�� koyduk. Anavatan�-
m�z Türkiye’nin deste�i
ve yard�mlar� sayesinde,
yüzlerce �ehit ve evleri-
mizin yak�lmas�na, ta��na-
bilir e�yalar�m�z�n Rumlar
taraf�ndan ya�malanmas�
pahas�na, K�br�s adas�n�n
tüm Türk yerle�im yerle-
rinde dimdik ayakta dura-
bildik ve Rum
egemenli�ini kabul etme-
dik. Çok eziyetler çektik.
Aram�zda 3-4 kez göçmen
olan aileler oldu. Bu aile-
ler her seferinde hayata s�-
f�rdan ba�lay�p t�rnaklar�
ile topra�� kaz�yarak ha-
yata tutundular ama “Rum
olmay� veya da Rum va-
tanda�� olmay�” asla kabul
etmediler. Ne pahas�na
olursa olsun ata yadigar�
K�br�s adas�n� da asla terk
etmediler. 15 Temmuz
1974 günü aday� Yunanis-
tan’a ba�lamak için ada-
daki Yunan subaylar�
taraf�ndan darbe yap�l�p
s�ra K�br�s Türklerini yok
etmeye gelince, Türkiye
Enosis’e giden bu ham-
leyi kabul etmedi ve as-
keri müdahale de
bulundu. Ben dahil hepi-
miz, Mücahit olarak kah-
raman Türk Ordusu ile,
Mehmetçik ile omuz
omuza, bizleri “Rum Va-
tanda��” olarak Türkiye
halk�na tan�tan gazetenin
iddialar�n�n aksine, Rum-
lara kar�� birlikte sava�t�k.
Mehmetçik 20 Temmuz
1974’de, Cumhuriyet tari-
himizin en büyük desta-
n�n� yazd� K�br�s’ta.
Benim, ailemin ve benim
durumumda olan tüm
K�br�sl� Türklerin adlar�
16 A�ustos 1960 y�l�ndan
beridir K�br�s Cumhuri-
yeti vatanda�lar� aras�nda
yer almakta. Rumlar ken-
dilerini, silah zoru ile 21
Aral�k 1963 günü el koy-
duklar� K�br�s Cumhuri-
yetinin sahibi
zannediyorlarsa ve 16
A�ustos 1960 tarihinde
kurulan K�br�s Cumhuri-
yetinin vatanda� olan K�b-
r�sl� Türkleri kendi
vatanda�lar� addediyor-
larsa, hem kendileri, hem
de bizleri Türkiye halk�na
“Rum Vatanda��” olarak
tan�tan gazetenin sözde
yazar ve editörleri çok ya-
n�l�yor. Özetle; Aram�zda
her ne kadar Rum a����
hainler olsa da biz Rum
de�iliz, olmad�k, olmaya-
ca��z. Rumlarla, �ngiliz-
lerle ya�ad���m�z 400
küsur sene boyunca ne di-
limizi unuttuk, ne dini-
mizi. Bu pasaport/kimlik
bize 1960 y�l�nda kurucu
orta�� oldu�umuz cumhu-
riyet taraf�ndan verilmi�
olup, Rumlarla hiçbir il-
gisi yoktur. Türkiye’nin
bu sözde lider gazetesi,
K�br�sl� Türkleri a�a��la-
y�c� ve kamuoyunu yan�l-
t�c� haber ba�l���ndan
dolay� özür dilemelidir ki,
ben art�k bu gazeteyi, biz-
lerden özür dileyene
kadar almayaca��m ve
okumayaca��m. Tüm K�b-
r�sl� Türkleri ve bizlere
inanan, güvenen, y�llarca
desteklerini esirgemeyen
Türkiyeli karde�lerimizi
de bu gazeteyi bizlerden
özür dileyene kadar boy-
kot etmeye davet ediyo-
rum. Yaz�klar olsun
böylesi çirkin, a�a��lay�c�
ve yan�lt�c� ba�l��� kulla-
nan yazara ve buna onay
veren editöre.

KIBRISLI 
TÜRKLER 
RUM MU 
OLMU�?

Prof. Dr. Ata ATUN

24. Dönem �zmir Milletvekili ve Balkan Stratejik Ara�tırmalar Merkezi
(BASAM) Ba�kanı Rifat Sait yaptı�ı açıklamada önemli bir iddiada 

bulundu. Amerika ve Batılı bazı ülkelerin Türkiye ile Balkan ülkeleri
arasında sistematik ve bilinçli olarak dü�manlık tohumu ekti�ini söyledi

Türkiye ile Balkan ülkeleri arasında
SİSTEMATİK VE BİLİNÇLİ OLARAK 
DÜŞMANLIK TOHUMU EKİLİYOR
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24.Dönem �zmir milletvekili
Balkan Stratejik Ara�t�rmalar
Merkezi (BASAM) Ba�kan�
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Moldova'daki özel Orizont
Lisesi'nin yöneticisi
Turgay Şen, gözaltına

alındıktan sonra sığınma başvu-
rusu yaptı. Moldova basınına
göre Turgay Şen Romanya'nın
Bükreş kentine gitmek için geldi-
ği Kişinev Uluslararası
Havalimanı'nda gözaltına alın-
mış, aynı gün serbest bırakılmıştı.
Şen, gözaltına alınmasının
Türkiye'nin siyasi baskısıyla
olduğunu öne sürerken
Moldovalı muhalif siyasetçi Maia
Sandu, "Şen, Orizont Lisesi
Fethullah Gülen yapılanması
tarafından finanse edildiği için
gözaltına alındı" dedi.
www.haberler.com’a göre:
Orizont Moldova'daki en iyi özel
liselerden biri olarak görülüyor.
Moldova Savunma Bakanlığı'nın
sitesinde yer alan bilgilere göre

bakanlık ile Orizont Lisesi arasın-
da 2012 yılında özel bir işbirliği
anlaşması imzalanmıştı. Şen'in
Moldova Savunma Bakanı Vitalie
Marinuta ile imzaladığı anlaşma-
ya göre askerlerin çocukları
yüzde 50 indirimle, görev sırasın-
da ölen askerlerin çocukları ise
ücretsiz olarak bu lisede okuma
hakkı kazanmıştı. Anlaşmanın
ardından konuşan Marinuta, oku-

lun "yurtsever bir eğitim" verdiği-
ni söylemişti. Bu lisenin kapatıl-
ması için Türkiye'nin yaptığı baş-
vurular Moldova tarafından red-
dedilmişti. Moldova basınına
göre Turgay Şen kendisini gözal-
tına alanların Moldova istihbara-
tından olduklarını, hakkında
yürütülen bir soruşturma gereği
ülkeyi terk edemeyeceğini anlat-
tıklarını söyledi.

MOR�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk ile Kosova arasın-
da en işlek yolun özelleşti-
rilmesi sonrasında 100 kilo-

metrelik yol için 3 dolarla 28 dolar
arasında değişen fiyat uygulaması
yapması Arnavutluk vatandaşların-
ca protesto edildi. www.dunyabul-
teni.net’e göre: iki ülkeyi birbirine
bağlayan Morina'daki otoyolun

girişini protesto etmek için topla-
nan sivillerle girilen çatışmada 14
polis memuru yaralandı.
Arnavutluk İçişleri Bakanı Fatmir
Xhafaj, "Bu barbar eylemlerinden
dolayı polis memurlarına, kamuya
ve özel mülke karşı saldıran her-
kes adalete teslim edilecek." dedi.
Ayrı bir açıklamada savcı, "yasayı
ihlal edenlerin cezai sorumluluğu"
için bir soruşturma başlattığını

söyledi. Arnavut kasabası Kukes'te
100'den fazla kamyonet ve yüzlerce
esnaf, geçtiğimiz çarşamba günü
Kosova-Arnavutluk sınırında ve
karayolunun Arnavutluk kesimin-
de karara karşı protesto gösterisi
yaptı.
Sürücüler, araçlarını "Bu yol
Arnavutları birleştirmeli, onları
bölmemeli" yazan pankartlarda
topladı.

S�rbistan'�n Kosova Ofis Direktörü Djuric'in, Kosova'da gözalt�na al�nmas�yla S�rbistan
ve Kosova aras�nda yükselen gerginlik üzerine Kosoval� S�rplar harekete geçti

S�rplar�n yok etti�i teleferik yeniden aç�l�yor
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Saraybosna Belediyesi tarafın-
dan yeniden inşa edilen ve
şehir merkezi ile Trebevic

Dağı arasında hizmet verecek
teleferik, Saraybosna Şehir Günü
dolayısıyla açıldı.
Saraybosnalıların yıllardır özlem-
le yad ettiği teleferik, 1959 yılında
Çekya tarafından inşa edilmişti.
Özellikle Saraybosna'nın 1984
yılında Kış Olimpiyatlarına ev
sahipliği yaptığı dönemde adeta
altın çağını yaşayan teleferik,
1992 yılında başlayan savaşta
şehri kuşatan Sırp birlikleri tara-
fından tamamen yok edilmişti.
Yıkıldığı güne kadar şehrin en
önemli sembollerinden olan tele-
ferik yeniden modern haliyle yol-
cularını ağırlamaya başladı. 2 bin
100 metre uzunluğundaki bir hat

üzerinde hizmet verecek telefe-
rik, Saraybosnalılara nostaljik
anlar yaşatacak, şehri ziyaret
eden yabancı turistlere de
Saraybosna semalarında keyifli
yolculuk imkanı sunacak. Her
biri 10 kişi kapasiteli 33 kabini
bulunan teleferik, saatte bin 200
yolcu taşıyabilecek. Şehri merke-
zi ile Trebevic Dağı arasındaki

teleferik yolcuğu 7 dakika süre-
cek. www.dunyabulteni.net’e
göre: teleferiğin yapımında çalı-
şan makine mühendisi Adnan
Selmanovic, AA'ya yaptığı açıkla-
mada, teleferiğin Trebevic
Dağı'ndaki durağına 2 Mart
1992'de öldürülen ve şehrin ilk
kurbanı olan Ramo Biber'in adı-
nın verildiğini söyledi.

Sırbistan ve Kosova arasındaki
GERGİNLİĞİN ADI DJURİC

Arnavutluk'ta otoyol özelle�tirmesine sert tepki

FETÖ'cü yönetici Moldova'ya
SI�INMA BA�VURUSU YAPTI

M�TROV�TSA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sırbistan'ın Kosova Ofis Direktörü
Marko Djuric'in, Kosova'nın Kuzey
Mitrovitsa şehrinde gözaltına alınma-

sıyla Sırbistan ve Kosova arasında yükse-
len gerginlik Kosovalı Sırpları harekete
geçirdi. www.dunyabulteni.net’e göre:
Kosovalı yetkililerin ülkeye giriş izni ver-
memesine rağmen bir Sırp buluşmasına
katılmak üzere Kuzey Mitrovitsa'ya gelen
Djuric'in gözaltına alınması ve sınır dışı
edilmesinin ardından Sırbistan ve Kosova
arasındaki yükselen tansiyona Kosova'da
Sırp nüfusun yoğun yaşadığı 10 belediye
de dahil oldu. Kosovalı Sırpların yoğun
yaşadığı belediyelerin temsilcileri,
Mitrovitsa şehrinde bir araya gelerek Sırp
Belediyeler Birliğinin bir an önce kurulma-
sı çağrısında bulundu. Daha önce Kosova
hükümetini terk edeceklerini açıklayan
Sırp Listesi'nin Genel Başkanı Goran Rakic
önderliğinde toplanan temsilciler, Sırbistan
ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleş-
tirilmesi adına Avrupa Birliği (AB) ara

buluculuğunda imzalanan Brüksel
Antlaşması'nın en önemli hükümlerinden
biri olan Sırp Belediyeler Birliğinin bir an
önce kurulması gerektiğinin altını çizdi.
Kosova'nın Sırp Belediyeler Birliğinin
kurulması adına gerekli adımları atmama-
sı durumunda, Sırp Listesi'nin, söz konusu
birliği 20 Nisan tarihinde kuracağını ifade
eden Rakic, "2013 yılında imzalanan
Brüksel Antlaşması'nın hükümleri doğrul-
tusunda bize verilen yetkilere dayanarak
Sırp Belediyeler Birliğini kuracağız. Bu
Priştine ile Brüksel'in üzerine düşen bir
görev. Herhangi birine karşı kurulması
hedeflenmeyen Sırp Belediyeler Birliği,
Sırplara, Arnavutlara, Romanlara,
Goralılara ve Boşnaklara hizmet edecek bir
kurumdur." diye konuştu. Sırp yetkili
Djuric'in gözaltına alınması ve Sırp
Listesi'nin Kosova hükümetinden çıkacağı-
nı açıklaması üzerine düzenlenen oturum,
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin
(BMGK) 1999'da Kosova ile ilgili çıkardığı
1244 sayılı karara ithafen sembolik şekilde
yerel saatle 12.44'te başladı. 
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Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK), “Bir Günde Bin Yıl
Tarih ve Medeniyet Gezileri” kapsa-

mında 81 ilden 162 öğrenciyi Balkanlar’a
götürüyor. KYK’den yapılan açıklamaya
göre, gezi kapsamında öğrenciler, İstanbul,
Makedonya, Arnavutluk, Karadağ ve Bosna
Hersek’te Osmanlı’nın tarih ve medeniyet
mirasıyla buluşacak. Bu yıl ikincisi düzenle-
nen Balkanlar gezisine, yurtlarda düzenle-
nen eğitim, sosyal, kültürel ve sportif faali-
yetlere katılanlar arasından kura yoluyla
belirlenen 81’i kız, 81’i erkek olmak üzere
162 öğrenci katılıyor. Gençlere yönelik eği-
tim, kültürel, sosyal ve sportif birçok alanda
etkinlik düzenleyen KYK, doğa gezilerinin
yanı sıra kültür ve medeniyet tarihinde iz
bırakan önemli merkezlere yapılan ziyaret-
lerle de gençlere tarih bilinci kazandırıyor.
www.timebalkan.com’a göre: Balkan ülkele-
rinin tarihi, kültürel, milli manevi değerleri,
mekanları ve doğal güzelliklerinin gençlere
tanıtılacağı gezide, öğrenciler arasındaki bir-
lik beraberlik ve kardeşlik duygularının
geliştirilmesi, geleceğin kurucusu olan genç-
lere tarihi mirasın aktarılması amaçlanıyor.

KYK’dan ö�rencilere
Balkan gezisi

BÜKRE� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Düzce Üniversitesi Spor Bilimleri
Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor
Öğretmenliği Bölümü 4. sınıf

öğrencisi Busenaz Çakıroğlu,
Romanya'da düzenlenen "U-22 Bayanlar
Avrupa Boks Şampiyonası'nda tüm
rakiplerini mağlup ederek 51 kg'da
Avrupa Şampiyonu oldu.
www.haberler.com’a göre: birçok ulusal
ve uluslararası şampiyonluğu bulunan
Düzce Üniversitesi öğrencisi Busenaz
Çakıroğlu, zorlu müsabakalarda İtalyan,
Çek Cumhuriyeti, İngiliz ve Fransız
rakiplerini yenerek büyük bir başarının
sahibi oldu. Kariyeri başarılarla dolu olan
sporcu, Avrupa Şampiyonu olarak Düzce
Üniversitesi'ni ve ülkemizi gururlandırdı. 

Busenaz, Romanya’da
Avrupa �ampiyonu oldu

BÜKRE� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

TED Malatya Koleji öğrencilerinde
Ömür Özcan, Romanya'da yapılan
Boulder Balkanlar

Şampiyonasında derece elde ederek
başarıya imza attı. www.haberler.com’a
göre: TED Malatya Koleji 6/C Sınıfı
öğrencilerinden Ömür Özcan, Tırmanış
Boulder Sporunda 3-4 Mart 2018 tari-
hinde Ankara'da yapılan Milli Takım
seçmelerini kazanarak Milli Takıma
seçildi. Özcan ayrıca son olarak 24-25
Mart tarihlerinde Romanya'nın Bükreş
şehrinde Romanya, Bulgaristan,
Sırbistan, Ukrayna gibi ülkelerin katıldı-
ğı Balkan Şampiyonalarında da 5'inci
olarak büyük başarı elde etti.
Okul yönetimi ise yaptığı açıklamada,
öğrencilerinin bu başarısının kendilerini
gururlandırdığını belirterek, bundan
sonraki müsabakalarda başarılar diledi.

TED Malatya Koleji ö�rencilerinde Ömür Özcan, Romanya'da yap�lan Boulder
Balkanlar �ampiyonas�nda derece elde ederek ba�ar�ya imza att�

TED'in Romanya’da
Boulder bran�� ba�ar�s�


