
SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 01

4 HAZ�RAN 2018 PAZARTES� - Y›l: 11 Say›: 466

İz
. P

İM
. P

P
 1

04

600 YILLIK TAR�H�N AZ�Z HATIRASINA

IS
S
N
-2
14
6-
08
5X

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

Sayfa 6’da

KTHY’Y� HAYATA
GEÇ�RMEN�N

ZAMANI GELD�
Prof.Dr. Ata ATUN

T�KA, Balkanlar� 
2. kez toplad�

¥ BA�BAKAN Kurz, her iki ülkenin
bu bölgede artan göçmen say�s�n-
dan kayg� duydu�unu ve önlem
al�nmas� için hemfikir oldu�unu
kaydederek, 2015 ve 2016'da ya�a-
nan s���nmac� krizinin tekrarlama-
mas� için Arnavutluk'un hem
finansal hem de teknik aç�dan AB
taraf�ndan desteklenmesi gerekti-
�ini savundu. Arnavutluk üzerin-
den yeni bir s���nmac� rotas� olu�-
turulmaya çal���ld���n� ileri süren
Arnavuüluk Ba�bakan� Edi Rama
da, "Yunanistan'dan yasa d��� göç-
menler, Arnavutluk üzerinden
Orta Avrupa'ya geçmeye çal���yor-
lar. S���nmac� ak�n�nda ciddi bir
art�� gözlemleniyor. �u an için biz
bu durumu kontrol alt�nda tutabi-
liyoruz, ancak 2015'de Avrupa'y�
�ok eden ve zarar veren sahnelerin
ya�anmamas� için biran evvel i�
birli�i içinde hareket edilmesi
gerekiyor." diye konu�tu.
Arnavutluk Ba�bakan� Edi Rama
Avusturya'n�n Arnavutluk gibi
di�er Bat� Balkan ülkelerini AB'ye
kat�l�m yolunda destekledi�ini ve
bu yönde belirleyici bir rol oynad�-
��n� da ifade etti.

YENİ SIĞINMACI
ROTASI İDDİASI

5’te

¥ 2. Balkan Bulu�ması, 11 Balkan
ülkesinden bilim adamı, akade-
misyen, din adamı, sivil toplum
kurulu�u temsilcisi ve yabancı
basın mensuplarının katılımıyla
Ankara’da gerçekle�tirildi.
Balkanların tarihindeki önemli
dönüm noktaları ve getirdi�i
de�i�ikliklerin tartı�ıldı�ı “Balkan
Tarihinde Temel Kırılmalar” ba�-
lıklı oturuma farklı ülkelerden çok
sayıda akademisyen katıldı.
Bosna Hersek‘in ilk cumhurba�ka-
nı merhum Aliya �zzetbegoviç’in
yakın arkada�ı Osman Brka,
Bosna Hersek’te partile�me süre-
cinin geç ve zor oldu�unu dile
getirdi. Balkan co�rafyasına hiç-
bir ayrım gözetmeksizin yardım
eden T�KA’ya te�ekkür eden
Brka, “Biz asla Bosna’nın bölün-
mesinden yana de�iliz. Bosna
Hersek’te ya�ayan bütün milletler
aynı hakları ta�ısın istiyoruz.” ifa-
desini kullandı.

¥ TÜRK�YE Maarif Vakf�’n�n
(TMV) Bosna Hersek'in ba�kenti
Saraybosna'da açt��� ve eylül
ay�nda ilk ö�rencileriyle bulu�-
maya haz�rlanan Maarif
Okullar�na kay�tlar ba�lad�. 10’da

5’te

¥ YUNAN�STAN’ın Düsseldorf
Ba�konsoloslu�u önünde topla-
nan “Wuppertal Türkiye
Sevdalıları” adlı inisiyatif üyeleri,
Yunanistan’ın FETÖ’cülere sı�ın-
ma hakkı vermesini protesto
etti. Ellerinde Türk bayraklarıyla
konsolosluk önüne gelen protes-
tocular, Yunanistan
Ba�konsoloslu�u önüne üzerin-
de “Darbecilere destek olanlara
lanet olsun” yazılı siyah çelenk
bıraktı. Gösteriyi organize eden
“Türkiye sevdalıları Wuppertal”
adlı inisiyatif adına konu�an
Murat Güne�, Yunanistan ile iyi
kom�uluk ili�kileri kurmak iste-
diklerini ancak darbecilere kucak
açmalarını asla kabul edemeye-
ceklerini söyledi. 10’da

Yunanistan’a 
FETÖ protestosu

Avusturya Ba�bakan� Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir s���nmac�
rotas� olu�tu�unu ileri sürerek, "�nsan kaçakç�lar�, Yunanistan'dan insan-

lar� Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa'ya geçirmeye çal���yor” dedi

¥ MAKEDONYA
Ba�bakanı Zoran Zaev,
Yunanistan ile “isim soru-
nu” sürecinin olası çözü-
müne yakın olduklarını
bildirdi. Ana muhalefet-
teki �ç Makedon Devrimci
Örgütü-Makedonya
Ulusal Demokratik Birli�i
(VMRO-DPMNE) milletve-
kili Lilyana
Kuzmanovska’nın “isim
sorununa” ili�kin soruları-
nı yanıtlayan Zaev, “Bana
göre, bu süreçte olası bir
çözüme yakınız ve sonu-

na kadar dikkatli olma-
mız gerekti�i inancında-
yım.” dedi. Süreci tehlike-
ye atmadan bilgilendir-
me yapmaya çalı�tı�ını
dile getiren Zaev, süreci,
AB ve NATO entegrasyo-
nuna etkisi olması için
uygun bir zamanda bitir-
meye çalı�tıklarını aktar-
dı. Zaev, Makedonya’nın
müzakere tarihi alması
�ansının, isim sorunu
sonlandırıldı�ında çok
yüksek oldu�unu 
vurguladı. 3’te

Maarif Okullar�
�imdi de Bosna’da

SEY�RC� OLMAYACA�IZ
� Kurz, "Balkanlarda yeni bir sı�ınmacı rotası olu�u-
yor. �nsan kaçakçıları, Yunanistan'dan insanları
Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa'ya geçirmeye
çalı�ıyor. Bu yeni geli�me kar�ısında seyirci olmaya-
ca�ız, aksine mücadele yürütece�iz."

Makedonya ile Yunanistan isim
sorununu çözmeye yak�n m�?
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ESK��EH�R ROMANYA 
ARASINDA V�ZE KOLAYLI�I

Güncel

Posta ve Telgraf Te�kilatı Anonim �irketi (PTT A.�.),
içimizi ısıtan ve enerjimizi yükselten yaz aylarında

yüzümüzdeki gülümsemeyi daha da artıracak 
dev bir indirim kampanyasına imza attı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT A.Ş.),
24 Mayıs 2018 Perşembe

günü başlattığı ve 31 Ağustos
2018 Cuma günü mesai bitimine
kadar sürdüreceği kampanya
kapsamında müşterilerine eşsiz
bir fırsat sunacak. Buna göre,
önümüzdeki üç ay içinde birey-
sel göndericiler tarafından pos-
taya verilecek tüm APS kurye,
posta kargosu ve kargo gönderi-
lerine mevcut Posta ve Telgraf
Ücret Tarifesi üzerinden yüzde
25 oranında indirim uygulana-
cak. 

YAYGIN VE KALİTELİ HİZ-
METE İNDİRİMLİ ULAŞMA
İMKÂNI

Özel gün ve haftalarda çeşitli
kampanyalar düzenleyerek se-
vinçlerin katlanmasına, birlik ve
beraberliğin pekişmesine kat-

kıda bulunan PTT A.Ş., bu çer-
çevede dinî bayramlar, yılbaşı,
Anneler Günü, Babalar Günü,
Sevgililer Günü, Öğretmenler
Günü ve kendi kuruluş yıldö-
nümü olan 23 Ekim’den önceki
5 iş günü içinde postaya verilen
yurt içi APS kurye ve posta kar-
gosu gönderilerine yüzde 25
oranında indirim gerçekleştiri-
yor. Şirket bu uygulamasının
kapsam ve süresini artırarak yaz
aylarına özel bir kampanya baş-
lattı. 

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ

Müşteri memnuniyetinin artırıl-
masına yönelik kampanya, bi-
reysel gönderilerde yüzde 25
oranında indirim sağlayarak Ra-
mazan Bayramı ve Kurban Bay-
ramı’nı da içine alan yaz
aylarında hem aile bütçelerine
katkıda bulunacak hem de va-
tandaşların PTT’nin yaygın, gü-
venilir, hızlı ve kaliteli
hizmetlerinden indirimli bir şe-
kilde faydalanmasına imkan ta-

PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI
PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI
PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI
PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI
PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI
PTT’DEN YAZA ÖZEL DEV
İNDİRİM KAMPANYASI

ESK��EH�R
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) Baş-
kanı Celalettin Kesikbaş, özellikle
ihracat için önemli adımlardan

biri olan vize alanında Romanya'nın
kolaylık sağlayabileceğini ifade etti. Ro-
manya'nın Ankara Büyükelçisi Gabriel
Şopanda ve beraberindeki heyetin Eski-
şehir Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette
konuşan ESO Başkanı Celalettin Kesik-
baş, "Eskişehir'deki firmalarımızın
uluslararası pazarlara ve kalifiyeli
insan kaynağına erişimlerini önemsiyo-
ruz ve bu alanlarda yeni projeler üze-
rine çalışıyoruz. Bugün
gerçekleştirdiğimiz görüşmede de
Sayın Büyükelçi özellikle vize alanında
kolaylık sağlanabileceğini ifade etti"
dedi.

YENİ YATIRIMLAR

Türkiye ile Romanya arasında kökleri
tarihe dayanan güçlü siyasi, ekonomik
ve kültürel bağlar bulunduğunu dile
getiren Kesikbaş, vize kolaylığının ha-
yata geçmesiyle bu ilişkilerin daha da
güçlenebileceğine vurgu yaptı. Roman-
ya'daki Türk yatırımlarının son yıllarda
ciddi bir artış gösterdiğini ifade eden
Kesikbaş, Eskişehir'de faaliyet gösteren
ve Romanya'da yatırımları olan Eti, Ar-

çelik,Paşabahçe ve Sütaş gibi firmaların
bulunduğunu açıkladı. www.dunya-
bulteni.net’e göre; elde edilen tüm ka-
zanımlara rağmen iki ülke arasında
hala ciddi işbirliği imkanları bulundu-
ğuna vurgu yapan Kesikbaş, imalat sa-
nayi ve eğitim başta olmak üzere birçok
alanda potansiyel fırsatlar bulundu-
ğunu dile getirdi. Kesikbaş,"Biz Oda
olarak sizlerle olan ekonomik ilişkileri-
mizin geliştirilmesi adına her türlü ça-
lışmayı yapmaya hazırız. Buna
karşılıklı iş heyetleriyle başlayabileceği-
mizi düşünüyoruz. Firmalarımızı bir
araya getirerek hem ticaret hem de yeni
yatırımlar konusunda önemli adımlar
atabiliriz" diye konuştu.

22 MİLYON NÜFUSLU 
ROMANYA

Romanya'nın Ankara Büyükelçisi Gab-
riel Şopanda ise vize kolaylığı için çalış-
malar gerçekleştirileceğini vurguladı.
Romanya'nın son dönemde sanayi ala-
nında ciddi gelişmeler kaydettiğini
ifade eden Şopanda, Eskişehirli yatı-
rımcıları ülkesine davet ederek, "Sanayi
ve ekonomik alanda ülkemizde bir po-
tansiyel mevcut. Avrupa Birliği üyesi
olan Romanya 22 milyona yaklaşan nü-
fusu ile yatırımcılara destek vermeye
hazır. Bu nokta da Eskişehirli sanayici-
leri davet ediyoruz" şeklinde konuştu.
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V�YANA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avusturya Başbakanı
Sebastian Kurz, Bal-
kanlarda yeni bir sı-

ğınmacı rotası oluştuğunu
ileri sürerek, "İnsan kaçakçı-
ları, Yunanistan'dan insanları
Arnavutluk üzerinden Orta
Avrupa'ya geçirmeye çalışı-
yor. Bu yeni gelişme karşı-
sında seyirci olmayacağız,
aksine mücadele edeceğiz."
dedi. Kurz, Arnavutluk Baş-
bakanı Edi Rama ile başkent
Viyana'da bir araya geldi.
www.haberler.com’a göre; gö-
rüşmenin ardından düzenle-
nen ortak basın toplantısında
konuşan Kurz, Arnavutluk ve
Avusturya arasında siyasi ve
ekonomik ilişkilerin memnun
edici bir düzeyde olduğunu
belirterek, Avusturya'nın Av-
rupa Birliği'ne (AB) katılım
sürecinde diğer Batı Balkan
ülkelerini desteklediği gibi
Arnavutluk'u da destekledi-
ğini söyledi.
Kurz, Avusturya ve Avru-
pa'nın güvenlik ve istikrarının
Balkanların istikrarına bağlı
olduğunu vurgulayarak, bu
bölgedeki ülkelerin Avrupa
perspektifine ihtiyacı oldu-
ğunu, bu nedenle Batı Balkan
ülkelerinin AB yolunda des-
teklenerek, ikna edilmesi ge-
rektiğini aktardı.

SEYİRCİ 
OLMAYACAĞIZ

Görüşmede ele alınan en

önemli başlığın yasa dışı
göçle mücadele olduğunun
altını çizen Kurz, "Balkan-
larda yeni bir sığınmacı rotası
oluşuyor. İnsan kaçakçıları,
Yunanistan'dan insanları Ar-
navutluk üzerinden Orta Av-
rupa'ya geçirmeye çalışıyor.
Bu yeni gelişme karşısında se-
yirci olmayacağız, aksine mü-
cadele yürüteceğiz."
görüşünü paylaştı. Kurz, her

iki ülkenin bu bölgede artan
göçmen sayısından kaygı
duyduğunu ve önlem alın-
ması için hemfikir olduğunu
kaydederek, 2015 ve 2016'da
yaşanan sığınmacı krizinin
tekrarlamaması için Arnavut-
luk'un hem finansal hem de
teknik açıdan AB tarafından
desteklenmesi gerektiğini sa-
vundu. Arnavutluk Başbakanı
Edi Rama da Avusturya'nın

Arnavutluk gibi diğer Batı
Balkan ülkelerini AB'ye katı-
lım yolunda desteklediğini ve
bu yönde belirleyici bir rol
oynadığını ifade etti. Rama,
Avusturya'nın AB Dönem
Başkanlığında ikili ilişkilerin
derinleşmesi ve AB'ye üyelik
yolunda daha olumlu adımlar
atılmasını umut ettiğini dile
getirdi. Arnavutluk üzerinden
yeni bir sığınmacı rotası oluş-
turulmaya çalışıldığını ileri
süren Rama, "Yunanistan'dan
yasa dışı göçmenler, Arnavut-
luk üzerinden Orta Avrupa'ya
geçmeye çalışıyorlar. Sığın-
macı akınında ciddi bir artış
gözlemleniyor. Şu an için biz
bu durumu kontrol altında
tutabiliyoruz, ancak 2015'de
Avrupa'yı şok eden ve zarar
veren sahnelerin yaşanma-
ması için biran evvel iş birliği
içinde hareket edilmesi gere-
kiyor." diye konuştu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bağımsız Bosna Hersek'in
ilk Cumhurbaşkanı
merhum Aliya İzzetbe-

goviç'in kurucusu olduğu De-
mokratik Eylem Partisi (SDA),
ekim ayında yapılacak seçim-
ler için devlet başkanlığı kon-
sey üyeliği adayının Sefik
Dzaferovic olduğunu bildirdi.
SDA Genel Başkanı Bakir İz-
zetbegoviç başkanlığında, baş-
kent Saraybosna'da toplanan
parti yönetimi, 7 Ekim'de yapı-

lacak seçimde, devlet başkan-
lığı konseyinin Boşnak üyeli-
ğine aday olacak ismi görüştü.
Uzun zamandır birçok ismin
gündeme geldiği SDA'da, par-
tinin adayı, SDA Genel Baş-
kan Yardımcısı Dzaferovic
oldu. www.haberler.com’a
göre; ülkedeki en büyük Boş-
nak partisi konumundaki
SDA'da, daha önce Bakir İz-
zetbegoviç'in eşi Sebija İzzet-
begoviç ve mevcut Bakanlar
Konseyi Başkanı Denis Zviz-
dic'in de isimleri gündeme
gelmiş ancak bu iki isim de

aday olmayacaklarını açıkla-
mıştı.
7 Ekim'deki seçimde, Devlet
Başkanlığı Konseyi'ne bir Boş-
nak, bir Hırvat ve bir Sırp üye
seçilecek. Daha önce adaylı-
ğını açıklayan isimler arasında
Boşnak akademisyen Prof. Dr.
Mirsad Hadzikadic, Hırvat kö-
kenli siyasetçiler Zeljko Kom-
sic (Demokratik Cephe) ile
Borisa Falatar (Bizim Parti) ve
ülkedeki iki entiteden biri
olan Sırp Cumhuriyeti'nin
(RS) başkanı Milorad Dodik
bulunuyor.

Avusturya Ba�bakan� Sebastian Kurz, Balkanlarda yeni bir s���nmac� 
rotas� olu�tu�unu ileri sürerek, "�nsan kaçakç�lar�, Yunanistan'dan insan-

lar� Arnavutluk üzerinden Orta Avrupa'ya geçirmeye çal���yor” dedi

Cem Y�lmaz’�n
G.O.R.A’s�n� izlemeyeni-
miz olabilir; duymayan�-

m�z ise azd�r san�r�m. O  G.O.R.A
i�te, bu Gora’d�r; benim sizlere
anlataca��m Gora… �ar Da�-
lar�’n�n eteklerinde ya�ayan 15
bin kadar Goral�’n�n varl���ndan
tesadüfen haberi oldu Cem Y�l-
maz’�n. NATO Bar�� Gücü’ndeki
Türk askerlerine yönelik düzenlenen
moral gecesinde komedi gösterisi
yapmak üzere Kosova’ya giden
ünlü �ovmen, Goral�lar hakk�nda
edindi�i bilgiden oldukça etkilenmi�
ve senaryosunu yazd��� ilk filmin
ad�n� ‘G.O.R.A’ olarak dü�ünmü�.
Fakültede okudu�um y�llarda bunla-
r�n Türk medyas�na yans�d���n�,
hatta ad�n� unuttu�um bir haber por-
tal�n�n “Cem Y�lmaz’�n 2004 ya-
p�m�  filmi G.O.R.A ad�n� bir
sandviç türünden de�il Kosova’daki
Gora Türklerinden ald�” haberini
okudu�umda, hafif gülümseyip
derin bir nostalji hissetti�imi dün
gibi hat�rl�yorum. Derin bir ah çek-
tim!… Bilmezler ki Goral� diye bili-
nen sandviçin hikâyesinin de asl�nda
çok farkl� olmad���n�, Türkiye’de o
me�hur sandviçin de as�l memleketi-
nin Gora’m�z�n oldu�unu…

DA�LIK BÖLGE

Gora, Prizren �ehrinin güneyinden
Kosova’n�n güneybat� ucuna kadar
uzanan da�l�k bir bölgenin ad�d�r.
Prizren iline ba�l� Draga� ilçe mer-
kezi ve on dokuz köyden olu�ur.
Kosova’n�n en da�l�k, en engebeli,
boydan boya ormanlarla kapl� en
ye�il bölgesi Gora. Y�lan gibi k�vr�-
larak yükselen da� yollar�yla ula��-
lan köyleri Kosova’n�n en güzel
köyleridir. �ar�l �ar�l akan dereleri,
so�uk ve tatl� sular�yla p�narlar�,
k���n kayak için elveri�li da�lar�, ba-
harda tüm cazibesiyle insan� ken-
dine çeken vadilerin yamaçlar�nda
kurulmu� ve ye�illikler içinde kay-
bolmu� �irin köyleri, Gora’n�n hava-
s�n� teneffüs edenlerin üzerinde
unutulmaz tesirler meydana getirir.
Yöre halk�n�n kendine özgü ya�am
tarz�, Gora’y� ziyaret edenlere adeta
Balkanlardaki Anadolu’yu hat�rlat�r.
As�rlard�r özgünlü�ünü yitirmeyen
bu canl� kültür, kendisini ziyaret
eden Avrupal�’y� �a�k�nl�k içinde
mest eder. Goral�, Slavca’da
“da�l�”, “ulu da�l�” anlam�na gelir.
Prizren’de ikamet eden ve Goral�
olan Melâmî �eyhi Abdullah
Rahte’ye göre Gora, eski Türkçe’de
da� anlam�na gelen “Tura”dan türe-
mi�tir. Kosova’n�n, Arnavutluk ve
Makedonya topraklar�yla kesi�ti�i
bölgenin yerel halk�, Goral�lar ola-
rak adland�r�l�r. Etnik aidiyetleri tar-
t���lan Gora halk�, birçok devlet ve
kültür aras�nda payla��lamamakta-
d�r. Goral�lar, genel olarak S�rpça,
Bo�nakça, Türkçe, Makedonca ve
kom�u ülkelerin kar���m� olan dille-
rini “Goranca” olarak adland�r�rlar.
Goranca’da üç bin kadar Türkçe ke-
lime vard�r. Kimi belgelere göre
Goral�lar, Balkanlar’a yerle�en
Kuman-Peçenek Türkleri’nin torun-
lar�d�r. Do�ru olup olmad���n� bile-
medi�im bu tez, belki de ileride
ar�ivlerden ç�kacak yeni bilgiler sa-
yesinde netle�ecektir. Fakat kesin
olarak bildi�im �ey, Goral�lar’�n
Türkiye’yi çok sevdi�idir. Öyle ina-
n�yorum ki bunun alt�nda, Osmanl�-
lar’�n bölgede yapt��� hizmet,

gösterdi�i adalet ve ho�görü yat�yor.
Goral�lar bu sebeple Osmanl� Dev-
leti’ne gönülden ba�lanm��t�. Os-
manl�lar Balkanlar’dan çekildikten
sonra dahi (1912) bu sevgi yok ol-
mam��t�. Nitekim Goral�lar gönüllü
olarak Çanakkale sava��na kat�lm��-
lar ve Türklerle birlikte omuz
omuza dü�mana kar�� sava�m��lar-
d�r. Halife’nin cihat ça�r�s�na kay�t-
s�z kalmayan halk�m�z, Kosova
camilerinde yap�lan vaazlarla aya�a
kalkarak Türk topraklar�na göz
diken dü�mana kar�� koymak üzere
Anadolu’ya ak�n etmi�tir. Sakarya
Üniversitesi Ö�retim Üyesi Ebube-
kir Sofo�lu’na göre, Çanakkale sa-
va��na Kosova’dan sekiz tabur
kat�lm��t�r. Bu taburlardan birisini,
yakla��k 400-500 ki�i ile Goral�lar
te�kil etmi�tir. Gidenlerin önemli bir
k�sm� da sava� meydan�nda �ehit
dü�mü�tür: Nitekim sava� sonra-
s�nda Gora’n�n sadece Zli Potok kö-
yünde 70 kad�n�n dul kald���n�
köydeki ya�l� insanlardan ö�renmi�-
tim. Bu sava�a ait ac�kl� hikâyeler
bugün hâlâ �ehitlerin torunlar�n�n
a��zlar�nda… Onlardan birisi de
Enser Hodza…

ENSER HODZA

Yüzy�ld�r geçmi�in özlemini çeki-
yor Goral�lar. Onlar� Cem Y�l-
maz’�n filmi bile heyecanland�r�yor.
Gerçek hikâyelerini anlatmasan da,
sa� olas�n Y�lmaz, hiç olmazsa ad�n�
gündeme getirdin! �n�allah bir ba�ka
filminle gerçek hikâyesini anlat�rs�n
Gora’n�n! Osmanl� çekildikten
sonra çekti�i ac�lar�, pençesine dü�-
tü�ü fakirli�i, itilmi�li�i, asimilas-
yonu ve dramatik göç sahnelerini…
Âlicenap, çal��kan, misafirperver,
vefal� ve Türkiye sevdal�s� bu halk�n
akrebin k�skac�nda yo�rulan kade-
rini!  Cem Y�lmaz’�n filmiyle tam
olarak sevinemesek de, Çanakkale
�ehitlerinin torunlar�ndan yukar�da
ad� zikredilen Enser Hodza’n�n yaz-
d��� �iirlerle Goral�lar, Türkiye sev-
das�n�, Çanakkale’yi bir kez daha
hat�rlad�lar. Enser Hodza Gora’n�n
yeti�tirdi�i nadir kalemlerden birisi.
�air, yazar ve bir Türkiye sevdal�s�.
1976 do�umlu. Gora-Restelitsa kö-
yünden. 2014 y�l�nda ilk �iir kita-
b�n�, akabinde ilk öykü kitab�n�
yazm��, k�sa süre içerisinde ad�ndan
söz ettirmi�tir. O da Çanakkale des-
tan� hikâyeleriyle yeti�mi� çok sev-
di�i Gora’da. Ancak zor ekonomik
�artlar onu da yuvas�ndan etti, biz-
leri etti�i gibi. �sviçre’de ya��yor �u
anda. Türkiye’ye hiç gelmedi, ama
Turkiye’mizi vatan biliyor. Gönül
ba�� ba�lar�n en kuvvetlisidir mu-
hakkak. Bir Goral� olarak, Türkiye
hakk�nda yazd��� �iirlerini Türk-
çe’ye tercüme etmek benim için bir
onur vesilesi oldu. Türkiye de
Gora’y� gerçek anlamda hat�rlar m�
acaba!

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

İnsan kaçakçıları
ROTA DEĞIŞTIRDI

F�L�BE/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Türk savunma sanayi sektörü-
nün de katıldığı, Filibe şehrinde düzen-

lenen 13. HEMUS 2018 Uluslararası
Savunma Sanayi Fuarı'nın açılışını yaptı.
Radev, "Fuarımıza yabancı katılımcılarına

özel bir teşekkür borcum var, onlarla yaptığı-
mız deneyim mübadelesi karşılıklı iş birliği-
mizi artırır." dedi. İş sektörünün bilim ve
eğitim sektörleriyle iş birliğini sürdürmesi
gerektiğinin altını çizen Radev, "Burada, ül-
kemizin savunma, içişleri ve ekonomi ba-
kanlıklarının yerel ve yabancı temsilcilerin
teknoloji ve başarıları ile tanışmaları ayrı bir
önem taşır." ifadesini kullandı. www.haber-

ler.com’a göre: eski Hava Kuvvetleri Komu-
tanı olan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Radev fuara katılan Koç Holding'in Otokar
firmasının standını da gezdi. Türk standında
sergilenen zırhlı aracı ve Otokar firmasına ait
savunma sanayi ürünleri konusunda bilgi
alan Radev, Türkiye'den gelen Savunma Ba-
kanlığı heyeti üyeleri ile de görüştü.

Sefik Dzaferovic SDA’n�n aday� oldu

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya İslam
Birliği (Diyanet İş-
leri) Başkanı Sü-

leyman Recepi, Fetullahçı
Terör Örgütü’nün (FETÖ)
kolejlerinin radikal ve sap-
kın olduğunu söyledi. Re-
cepi, Makedonya’da yayın
yapan Art televizyonunda
katıldığı bir programda,
ülke gündemine ilişkin so-
ruları yanıtladı. www.time-
balkan.com’un haberine
göre: Makedonya’daki

FETÖ iltisaklı kolejler hak-
kında konuşan Recepi,
şunları kaydetti: “Bunlar
sapkın. Fetullah Gülen’in
kolejlerinin radikal olduk-
ları kadar sapkın oldukla-
rını da tüm dünya görüyor.
Onlar kendilerini kültürlü,
disiplinli, hoş gösteriyorlar
ancak yer altında farklı
şeyler çalışılıyor. Bu yüz-
den bunların arkasında
durmuyoruz. Ülkeye nasıl
girdiyseler öyle uzaklaş-
malılar.” Recepi, FETÖ ilti-
saklı kolejlerle ilgili sürekli
sorunları olduğunu aktara-
rak, onların da her zaman
İslam Birliğinin kaynakla-
rına karıştıklarını dile ge-
tirdi. Recepi, sözlerini
şöyle sürdürdü: “Kolej-
lerde çocuklarını okutan
herkese fitreyi, zekatı, her
şeyi dayattılar. Cemaatimi-
zin büyük bir kısmını ken-
dilerine çektiler. Aileler de
çocukları orada oldu mu
her şeyi yapar ancak onla-
rın bu kaynaklara karışma
hakları yoktur.”

Makedonya �slam Birli�i 
Ba�kan�’ndan FETÖ uyar�s�

Bulgaristan'da Türk savunma sanayi sektörüne ilgi

Seyfettin HARUN�

GORA’NIN 
GERÇEK 

F�LM�
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PR�ZREN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Prizren merkezindeki “Marin Barleti’
Sokağında revitalizasyon planının
hazırlanması ve yerel topluluğun

sosyo-ekonomik entegrasyon anlaşması
imzalandı. Kültür Gençlik ve Spor Bakan-
lığı’nın yayımlanan açıklamasına göre an-
laşma Kültür Bakanlığı, AB Kosova Ofisi,
Prizren Belediyesi, İngiltere’nin Priştine
Büyükelçiliği ve “Ec Ma Ndyshe” STK
arasında imzalandı. İmzalanan anlaş-
mayla projenin uyumlu olarak gerçekleş-
mesi öngörülüyor ve bu anlaşma ile
“Marlin Barleti” sokağında 14 kültür
miras binanın restorasyonunun yapılması
dahil, Kosova’nın Ulusal Kültür Miras
Stratejisi  (2017-2027) hedeflerinin yerine
getirilmesi amaçlanıyor.  Kültür Bakanlığı
adına anlaşmayı imzalayan Kültür Bakanı
Kujtim Gashi, bu çok taraflı anlaşmanın
imzalanmasının, Prizren Tarihi Merkez
Yasası ve Kültür Miras Yasası yanısıra
resmi görevler ve yetkilerle uyumlu oldu-
ğunu söyledi. 

Prizren’in merkezi
restore ediliyor

ANKARA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) milletvekilleri Müferra Şinik
ve Fikrim Damka, Ankara ziyaretleri

çerçevesinde Kosova Türk toplumu sorunla-
rını dile getirdiler. TİKA ve SDE nin düzenle-
diği 2. Balkan Buluşması’na katılmak üzere
Ankara’ya giden KDTP Milletvekilleri Mü-
ferra Şinik ve Fikrim Damka, Cumhurbaş-
kanı Danışmanı Bakan Yalçın Topçu ile iftar
yemeğinde Kosova Türk toplumuyla ilgili
önemli konuları görüştü. Kosova Meclis Baş-
kan Yardımcısı ve KDTP Genel Başkan Yar-
dımcısı Müferra Şinik, stratejiler arasında
Türkiye’de okuyan öğrencilerimizden
mezun olanların ülkelerine geri dönmesi ve
gençlerin göç etmemesi açısından tam dona-
nımlı, burslu ve Türkçe eğitimi olan bir üni-
versitenin Balkanların bir ülkesine
yapılmasını önerdi.

Beykozlular orucu 
Prizrenli karde�leri ile açt�PR��T�NE

BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova’da 1998 yılında başlayan
savaş ve onun beraberinde getir-
diği ekonomik sıkıntı nedeniyle

Kosovalılar çareyi Avrupa devletlerine
göç ederek arıyor. Avrupa’nın değişik ül-
kelerine sığınan resmi rakamlara göre 40
binin üzerinde Kosovalı, belediyelere
başvurarak vatandaşlıktan çıkmak iste-
diklerini bildirdi. Ekonomik istikrarsızlı-
ğın beraberinde getirdiği işsizlik
nedeniyle Avrupa’nın değişik ülkelerine
sığınan Kosovalılar, kendi ülkelerinin va-
tandaşlığından çıkmak için yaşadıkları
belediyelere başvuruda bulunuyorlar.
Prizren Belediyesi Maliye ve Ekonomi
Müdürü ve Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Sekreteri Ertan Simitçi,
Kosova’da siyasi belirsizlik ve bununla
birlikte ekonomik sıkıntısının yoğun ol-

duğu ve Kosovalı Türklerin de yoğun
olarak yaşadığı Prizren’de, Avrupa’da
yaşayan 500’ün üzerinde vatandaşın va-
tandaşlıktan çıkmak için başvuruda bu-
lunduğunu söyledi.

RESMİ RAKAMLAR

www.timebalkan.com’a göre:Kosova İç-
işleri Bakanı Yardımcısı İzmi Zeka da,
yaptığı yazılı açıklamada bu yılın ilk dört
ayında vatandaşlıktan çıkanların sayısı-
nın bir önceki yıla oranla daha da arttı-
ğını vurguladı. Vatandaşlıktan çıkan
sayının geçen yıla oranla yüzde 20 arta-
rak 42 bin ile rekor kırıldı diyen Zeka,
‘Böylece vatandaşlıktan çıkanların sayısı-
nın 2013 yılından bu yana 18 kattan fazla
artmış oldu’ dedi. Zeka, bu yılın ilk dört
ayında 1,500 civarında vatandaş Kosova
vatandaşlığından çıktığını söyledi.

Kosova Ba�bakan� Ramush Haradinaj, Pri�tine’ye ziyarette bulunan Fransa
Silahl� Güçleri Bakanl��� Devlet Sekreteri Geneviève Darrieussecq’i kabul etti

42 bin Kosovalı vatanda�lıktan çıkarıldı

Haradinaj, vize serbestisi için
FRANSA’DAN DESTEK İSTEDİ
PR��T�NE - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj, Priştine’ye ziya-
rette bulunan Fransa Silahlı

Güçleri Bakanlığı Devlet Sekreteri
Geneviève Darrieussecq’i kabul etti.
www.kosovahaber.net’e göre: Hara-
dinaj bu görüşmede,  Kosova’nın
geçmekte olduğu süreçlerden, özel-
likle de hukukun üstünlüğünün
güçlenmesi ve Kosova Güvenlik
Gücünün Ordu’ya dönüştürülme-
sini konuştuklarını belirtti.
Haradinaj, aynı zamanda Fran-
sa’nın Kosova’ya sürekli desteği
için teşekkür ederek, Fransa Silahlı
Güçleri Bakanlığı Devlet Sekreteri
Geneviève Darrieussecq’den vize
serbestisi ve Kosova’nın İNTERPOL
ile UNESCO üyeliği için destek iste-
diğini de açıkladı. 
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Zaev’den iki ülkeyi
umutlandıran açıklamaAhmet GÖKSAN

GÜCÜN 
DAYANI�MASI

GOST�VAR - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Abdülhakim Hikmet Doğan
Eğitim Kültür ve Sanat Mer-
kezi (ADEKSAM) yurtla-

rında kalan öğrenciler Gostivar’da
düzenledikleri yürüyüşle Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan’a destek oldu.
ww.timebalkan.cm’dan alınan bilgi-
lere göre: FETÖ militanlarının mes-
ken tuttuğu Balkan ülkelerinden
Makedonya’nın Gostivar şehrinde
faaliyet gösteren en köklü sivil top-
lum kuruluşu olan Abdülhakim
Hikmet Doğan Eğitim Kültür ve
Sanat Merkezi (ADEKSAM) yurdu
öğrencileri Gostivar meydanında ta-
şıdıkları pankartlarla ve attıkları
sloganlarla güçlü bir Türkiye için
Recep Tayyip Erdoğan’ın tekrar
cumhurbaşkanı seçilmesi için des-
teklerini ifade ettiler.

Gostivar’dan 
Erdo�an’a destek

AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunan gazetesi Real-
News, Türkiye’nin Batı
Trakya Türk azınlığını

ekonomik olarak kendine ba-
ğımlı hale getirmeye çalıştığını
öne sürdü. “Bölgedeki tüm
faaliyetleri mercek altına alın-
malı” çağrısı yaptı. www.time-
balkan.com’un haberine göre;
Yunanistan’ın önde gelen ga-
zetelerinden RealNews, Türki-
ye’yi ana
manşetine
taşıdı.
“Türkler,
Batı Trakya
Müslüman
azınlığı
üzerinde
oyun oynu-
yor” temalı
haberde, Zi-
raat Bankası
vasıtasıyla
azınlık üye-
lerinin eko-
nomik
olarak Tür-

kiye ile bir araya getirilmesi-
nin planlandığı öne sürüldü.
Atina, geleneksel olarak azın-
lık üzerinde “Türk” ismini
kullanmaktan kaçınarak
“Müslüman azınlık” terimini
kullanıyor.

GİZLİ SERVİS GÖREVE

“Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın kirli oyunlarını
açıklıyoruz” denilirken, Ziraat

Bankası’nın Gümülcine, Dede-
ağaç gibi Batı Trakya kentle-
rindeki faaliyetlerinin etraflıca
araştırılması çağrısı yapılıyor.
Azınlık mensuplarına kredi
veya destek gibi programlar
sunularak bu bankaya yani
dolaylı olarak Türkiye’ye ba-
ğımlı kılınmaya çalışıldıkları
iddia ediliyor. Türkiye’nin bu
bölge için “daimi bir tehdit ol-
duğu” ifade edilerek Yunan is-
tihbaratının da bu sürece dahil

olması ge-
rekliliği dile
getiriliyor.
Öte yandan,
Gümülcine
kentinde
geçtiğimiz
günlerde
yaklaşık 15
Yunan Gizli
Servisi üye-
sinin istifa
etmesi de
soru işaretle-
rini berabe-
rinde
getirmişti.

“Kendilerini daima hakl� tarafta bulun-
durmak siyasetinde büyük maharet ve
bilgisi olan Rum halk�, kendilerini mü-
dafaada da ayn� mahareti gösterecek
kadar kurnazl��� becerebilmektedir.
Bunlar�n verdikleri raporlar de�il mi
yine yüksek mevkilerdeki Rum’lar�n
eline geçiyor, onlar�n tetkikine arz edili-
yor, onlardan al�nan raporlara göre kati
karara var�l�yor. Bunlardan ne beklene-
bilir? Alt düzeydeki memurun haz�rla-
d��� raporu onun üstündeki ba�ka bir
Rum’un bozmas�n�, do�ru olmad���n�
iddia etmesini beklemek safdillik olmaz
da ne olur? 1959

Dr. Faz�l KÜÇÜK

Amerika’n�n Ba�kan� olarak gö-
reve ba�lam�� olan Bay Donald
Trump’�n yapt�klar� ve söyledik-

leri mercek alt�na al�nd���nda her gün
yeni tehditleri ile kar��la��yoruz. Bir gün
önce söylediklerinin ertesi gün aksini
yapmakta olan bir ki�ilikle kar�� kar��ya
oldu�umuza vurgu yapmak istiyoruz.
Adeta ortal�kta dola�an serseri bir may�n
gibi kime hangi ülkeye çataca�� belli ol-
muyor. Örne�in Kuzey Kore ile nerede
ise sava��n e�i�ine geldikten sonra gö-
rü�me zemini aray���na girildi. �u anda
konu ile ilgili belirsizlik devam ediyor. 
Buna ko�ut ayn� �rk�n temsilcileri olan
iki ülkenin önde gidenleri ise ya�ad�klar�
ac�lara son verebilmek için görü�meler
yapmaya ba�lad�lar. Ayn� dilin ve inan-
c�n sahipleri olan iki Almanya’n�n bir-
le�mesini örnek ald�klar�n� söylemek
olas�d�r. Bu birle�meden yola ç�k�larak
K�br�s’ta da dilleri, inançlar� ayr� olan
Türk’lerle Rum’lar� birle�tirmeye soyun-
mak avara kasna��n çal��mas�na benzi-
yor. Almanya’lar�n birle�mesi
sonras�nda dünya ölçe�inde büyük bir
ekonomik güce eri�en ülkenin ba�� �u s�-
ralarda Bay Donald Trump ile dertte. 

�RAN’A AMBARGO �Ç�N
AB’YE TEHD�T

Ad� geçen ki�i �ran’a ekonomik ambargo
uygulamas� için AB’ni tehdit ediyor.
Buna kar��n AB ülkeleri direni�lerini
sürdürüyorlar. Çünkü ad� geçen birlik ül-
kelerinin �ran ile 30 milyar dolarl�k tica-
ret büyüklü�ünden söz ediliyor. Bu
yönlü bir kararda �srarc� olundu�u tak-
dirde ticaret sava�lar� yak�n gelecekte
kaç�n�lmaz olarak kar��m�za ç�kacakt�r.
20. yüzy�lda ya�anan iki büyük Payla��m
Sava��’n�n temelinde yatan bir neden ise
ticaret sava�lar�d�r.  K�br�s’ta ya�an-
makta olan uyu�mazl���n temelinde de
benzer olgular�n ve dürtülerin yatt���
art�k görülüyor. Uzak diyarlardan gele-
rek Do�u Akdeniz’deki hidrokarbon ya-
taklar�na el koymaya çal��man�n
temelinde de yukar�da kaydetti�imiz dü-
�ünce yap�lar� yatmaktad�r. Bir süre önce
Türkiye’nin yerinde giri�imi ile bölge-
den ayr�lmak durumunda kalan �talyan
ENI �irketi �imdilerde yine mendil bü-
yüklü�ündeki ülke ad�na çal��malar yap-
man�n haz�rl�klar�na devam ediyor.  Ad�
geçen �irketin temsilcisi Bay Claudio
Descala, Türkiye’nin engelledi�i 3. par-
selde yeniden çal��ma yapacaklar�n� be-
lirttikten sonra “Paralar�m�z� orada
b�rakamay�z” diye konu�uyordu. �talyan
�irketinin temsilcisi bu yönlü konu�ur-
ken Akel, K�br�s’�n (sanki babalar�ndan
miras kalm�� gibi) do�algaz�n�n ta��n-
mas� konusunda Türkiye ile görü�mele-
rin ba�lamas�n� desteklemeye haz�r
olduklar�n� tek ayak üzerinde durarak
söylüyordu. Do�al olarak bu söylem
di�er Rum siyasi partilerinin tepkisini
çekiyordu. Do�u Akdeniz’de kar��m�z-
dakilerin atacaklar� ve atmak üzere ol-
duklar� ad�mlar�n yak�ndan izlenmesi
gerekiyor. �u anda içinde bulundu�u-
muz seçim ortam�n�n da dikkate al�narak
gerekli haz�rl�klar�n yap�lmas�n� kaç�n�l-
maz görüyoruz. Seçim her zaman yap�la-
bilir de kazan�mlar elimizden gittikten
sonra arkas�ndan bile bakamay�z. Bütün
bu ya�ananlar� ve olas�l�klar� daha ya-
k�ndan izleyebilmek için s�kl�kla yinele-
di�imiz gibi ULUSAL KONSEY’in
öncelik ve ivedilikle kurulmas� gereki-
yor. Sonras�nda da hidrokarbon rezervle-
rinden yararlanmak için gerekli ad�mlar
at�lmal�d�r. Siyasi e�itli�imizin de bu ne-
denle hiçbir tart��maya gerek kalmamak
ko�ulu ile tan�nmas� için kar�� taraf�n is-
te�i ile de�il kendi hakk�m�z oldu�u için
de çal��malar yapmak gibi bir yükümlü-
lü�ümüzün oldu�unun da unutulmamas�
gerekiyor.  
Türkiye ve Kuzey K�br�s Türk Cumhuri-
yeti’nde ayn� günde yap�lacak olan se-
çimlerin sonucunda kim kazan�rsa
kazans�n kazanan�n ulusumuz olmas�n�
diliyoruz.

Makedonya Ba�bakan� Zoran Zaev, Yunanistan ile “isim sorunu”
sürecinin olas� çözümüne yak�n olduklar�n� bildirdi

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev, Yunanistan ile “isim
sorunu” sürecinin olası çö-

zümüne yakın olduklarını bildirdi.
www.timebalkan.com sitesinin ha-
berine göre; Zaev, meclis oturu-
munda, ülkedeki gelişmeler ile ilgili
milletvekillerinin sorularını yanıt-
ladı. Ana muhalefetteki İç Makedon
Devrimci Örgütü-Makedonya Ulu-
sal Demokratik Birliği (VMRO-
DPMNE) milletvekili Lilyana
Kuzmanovska’nın “isim sorununa”
ilişkin sorularını yanıtlayan Zaev,
“Bana göre, bu süreçte olası bir çö-
züme yakınız ve sonuna kadar dik-
katli olmamız gerektiği
inancındayım.” dedi. Süreci tehli-
keye atmadan bilgilendirme yap-
maya çalıştığını dile getiren Zaev,
süreci, AB ve NATO entegrasyo-
nuna etkisi olması için uygun bir

zamanda bitirmeye çalıştıklarını ak-
tardı. “Makedonya İlinden Cumhu-
riyeti” isim önerisinin neden kabul
edilmediği ve isim değişikliğine gi-
dilmesi kabul edildiği takdirde, mü-
zakere tarihinin alınıp alınmayacağı
sorusu üzerine Zaev, “Makedonya
İlinden Cumhuriyeti’ni çözüm ola-
rak ülkemizde açıklayabilmemiz
için ben ve başbakan (Aleksis) Tsip-
ras bunun ilk önce evimizde kontrol
etmeye karar verdik. Maalesef Yu-
nanistan’da kabul edilmedi, aynı şe-
kilde maalesef burada da muhalefet
tarafından reddedildi.” ifadelerini
kullandı. Zaev, Makedonya’nın mü-
zakere tarihi alması şansının, isim
sorunu sonlandırıldığında çok yük-
sek olduğunu vurguladı. Başbakan
Zaev,  yaptığı açıklamada, isim so-
runu ile ilgili çözüme ulaştıklarında,
eylül veya ekim ayı gibi referandum
düzenlenebileceğini duyurmuştu.

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Stra-
tejik Düşünce Enstitüsü (SDE) iş

birliğinde 11 Balkan ülkesinden bilim
adamı, akademisyen, din adamı, sivil
toplum kuruluşu temsilcisi ve yabancı
basın mensuplarının katılımıyla ger-
çekleşen 2. Balkan Buluşması An-
kara’da yapıldı. Balkanların
tarihindeki önemli dönüm noktaları
ve getirdiği değişikliklerin tartışıldığı
“Balkan Tarihinde Temel Kırılmalar”
başlıklı oturuma farklı ülkelerden çok
sayıda akademisyen katıldı.
Bosna Hersek‘in ilk cumhurbaşkanı
merhum Aliya İzzetbegoviç’in yakın
arkadaşı Osman Brka, Soğuk Savaş’ın
bitişi ve Balkanlarda dağılma dönemi
üzerine yaptığı konuşmada, Bosna
Hersek’te partileşme sürecinin geç ve
zor olduğunu dile getirdi. Brka, bu sü-
reçte, Müslümanların ve Boşnakların
1990’ların başında yok olma tehlike-
siyle karşı karşıya kaldığını belirterek,
“İyi ki Aliya İzzetbegoviç ve arkadaş-
ları 1990’da bir oluşum içerisine girdi
ve Demokratik Eylem Partisi’nin
Genel Başkanı oldu.” ifadesini kul-
landı.
Balkan coğrafyasına hiçbir ayrım gö-
zetmeksizin yardım eden TİKA’ya te-
şekkür eden Brka, “Biz asla Bosna’nın
bölünmesinden yana değiliz. Bosna
Hersek’te yaşayan bütün milletler

aynı hakları taşısın istiyoruz.” ifade-
sini kullandı.

BULGARİSTAN’DAKİ 
ASİMİLASYON

Bulgar akademisyen ve siyasetçi Sto-
yan Ivanov Dinkov da İkinci Dünya
Savaşı sonrasındaki sürecin Bulgaris-
tan’daki Türk ve Müslümanlar için
çok acı tecrübelere sahne olduğunu
hatırlattı. Dinkov, “Bulgaristan’da ko-
münizm, Türklerin kimliğini kaybede-

rek tek tipleşmesini, Bulgar, komünist
ve Hristiyan olmasını amaçladı. Türk
ve Müslüman azınlıklar özel bir odak-
lanmayla asimile edilmeye çalışıldı.
Rejim, bütüncül politikalarla Müslü-
man topluluğun ortadan kaldırılma-
sını hedefledi.” dedi. Dinkov, Bulgar
komünist rejiminin bölgedeki diğer re-
jimlerden daha sert ve acımasız oldu-
ğunun altını çizerek, 21. yüzyılda
yakalanan barış ortamının devam et-
mesi için Balkanlarda ve Türkiye’de
istikrarın devam etmesi gerektiğinin

altını çizdi. Varşova Üniversitesinden
Prof. Dr. Danuta Chmielowska da in-
sanlık tarihinin başlangıcından bu
yana coğrafi, bölgesel ve iklimsel fak-
törlerin etkisinin toplumları birbirin-
den ayıran özellikler olduğuna işaret
etti. Her milletin kendi değerlerini ta-
şıyan kültürel yaşam biçimini oluştur-
duğunu söyleyen Chmielowska,
toplumların üzerinde yaşadığı coğraf-
yanın da insanların yaşam biçimlerini
belirlemede oldukça etkin olduğunu
vurguladı.

T�KA, Balkanları 2. kez topladı

Türkiye’ye Bat� Trakya suçlamas�
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Birle�mi�
Milletler
Güvenlik

Konseyi’nin in-
sanl���n yüz ka-
ras� 18 Kas�m
1983 tarih ve 550
No.lu karar� ile
bizlere uygulanan ula-
��m ambargosu, zorla�an
ekonomik ko�ullar, azan
enflasyon, f�rsatç� hava
yollar�n�n bayramlarda,
özel günlerde ve üniver-
sitelerin dönem sonla-
r�nda aniden fiyat
yükseltmeleri nedeni ile
K�br�s Türk hava Yolla-
r�’n�n tekrardan hayata
geçirilmesi zaman� geldi
de geçiyor. Ama bu
sefer KTHY kurulursa,
politikac�lar ve sendika-
c�lar ellerini bu kurulu-
�un üzerinden tamamen
çekmeli. KTHY politi-
kac�lar�n arpal��� olma-
mal�. Eskiden oldu�u
gibi Yönetim Kuruluna
atanan siyasi kimlikli ki-
�iler kendi ticari ç�kar-
lar� için KTHY’yi
kullanmamal�, ticari
mallar�n� KTHY’ye
bele� ta��tmamal�. Yöne-
tim Kuruluna meslekleri
havac�l�k olan profesyo-
neller atanmal�, Genel
Müdür ve ekibi profes-
yonellerden olu�mal�.
Sendikalar, grev �antaj�,
bayramlarda, özel gün-
lerde ve turizm dönemi-
nin ba�lad��� günlerde
uçmamak tehdidi ile
bütün gelire el koymak
sevdas�ndan vazgeçmeli.
Temizlikçi kad�nlar
y�lda 14 adet, asgari 4
bin dolar maa� alma-
mal�. Sendikalar, halen
daha günümüzde baz�
sendikalar�n yapt��� gibi,
“f�rsat bu f�rsat vatanda-
��n cebine el atal�m, biz
yüksek maa� alal�m da
halk ve devlet bats�n”
mant���n� sürdürmemeli
yeni kurulacak hava yo-
lunda. 

KIBRIS RUM KE-
S�M� BATIRMI�TI

K�br�s Rum taraf�nda
geçmi� y�llarda ekono-
mik ç�kmaza girerek
batan Cyprus Airways
adl� milli havayolu, ayn�
ismi ve devlet hava yolu
olmak haklar�n� kullana-
rak hayata geçti. Logosu
da, K�br�s’a özgü ve do-
�as� ile uyumlu “ye�il
zeytin dal�.” Türkiye’de
faaliyet gösteren ünlü bir
ula��m acentesinin bey-
ninde görev yapan M.
M. �bili adl� k�ymetli bir
arkada��m�n uyar�s�yla
Cyprus Airways adl� bir
�irketin varl���ndan ha-
berim oldu. Arkada��m,
K�br�s Havayollar�n�n
CY 311 say�l� saferi ile
30 Nisan tarihli Atina-
Larnaka uçu�una rezer-
vasyon yapm�� bu
�irketin varl���n�n ve
uçu�lar�n�n gerçeklili�ini
teyit için. Konuyu bana
iletince hemen ara�t�r-
maya ba�lad�m ve �irke-
tin faaliyetleri ile ilgili
daha detayl� bilgiler
edindim. Bulabildikle-
rim a�a��da;
�irketin kulland��� isim
hakk�: Cyprus Airlines.
Bu ismi kullanan �irke-
tin ad�: Charlie Airlines.
�irketin IATA kodu: CY

�irketin ICAO kodu:
CYP
�irketin ana hava alan�:
Larnaka
�irketin ülkesi: K�br�s
Rum Kesimi
�irket �imdilik IATA’ya
tam kayd� ve üyeli�i
yok. Bu nedenle de bi-
letlerde fiyat ç�km�yor
ve bilet sadece bir tek
yerden sat�n al�nabiliyor.
Acenteler “Cyprus Air-
ways”�n biletlerini sata-
m�yorlar. K�sa bir
müddet içinde bu sorunu
da çözerler herhalde.
Uçu� süresinde ikram
yok. Paras�n� ödeyen is-
tedi�i yiyece�i, içece�i
ve kozmetik ürününü
alabiliyor.

AVRUPA’YA 
2 UÇU�

�irketin sahibi, S7 Ha-
vayollar�n�n eski sahibi
Vladislav Filev. “Cyprus
Airways” ad�n� ve tüm
haklar�n� 2016 y�l�n�n
Temmuz ay�nda sat�n
alm��, yeni bir logo ve
renk tasar�m� yapt�rm��.
Avrupa ülkelerine 2 adet
Airbus A319 ile uçu�lar
yap�yor. Bunlar� K�br�s
(Rum) Havayollar�n� ta-
n�tmak için de�il, 2010
y�l�nda s�ra d��� ve ber-
bat bir ekonomik darbo-
�aza giren K�br�s Rum
Kesimi’nin, “Cyprus
Airways” gibi yüzlerce
�irketinin iflas�ndan
sonra y�llar içinde AB
yard�mlar� ile kendini to-
parlayabildi�i ve tekrar-
dan özel sektöre ait olsa
da kendi devlet havayo-
lunu kurabildi�i için
yazd�m. Tabi bizim ül-
kemizde, devlet fakir,
memurlar zengindir.
Bütün KKTC halk�, me-
murlar�m�z ve devlet
emeklileri yüksek maa�-
lar als�n diye çal���r ve
her tür dolayl�, dolays�z
ve direkt vergileri hazi-
neye öder. Devletin ka-
sas� memurlar taraf�ndan
bo�alt�ld��� için, devleti-
miz -memurlar yüksek
maa� als�n diye- vergile-
rin alt�nda ezilen halk�-
m�za yeterince hizmet
veremez. Devlet yap�-
m�z, hantal bürokrasi-
miz, memurlar�n büyük
ço�unlu�unun tembelli�i
ve memurlar�n vatan-
da�a kar�� tutumu tam
bir yüz karas�d�r. Bu ne-
denle de an itibar� ile i�-
ba��nda olan hükümet
“Devlet batm��t�r ve
böyle devam edemez”
demektedir. Cesur ve
popülist olmayan birile-
rinin ç�k�p bu düzeni de-
�i�tirmesi ve belli bir
zümrenin yerine halk�n
tümünün ç�karlar� ile re-
fah�na yönelik yeni bir
düzeni kurmas� gerek-
mektedir. Bu nedenle de
K�br�s Türk Havayol-
lar�’n�n devlet eliyle tek-
rardan hayata
geçirilmesi sadece
“pembe bir hayal” görü-
nüyor. Özel sektör eliyle
belki…

Prof. Dr. Ata ATUN

KTHY’Y� HAYATA
GEÇ�RMEN�N 

ZAMANI GELD�

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan'ın Selanik
kentinde yaşayan yak-
laşık 7 bin Türk cami-

lerin kapalı tutulması ya da
müzeye dönüştürülmesi ne-
deniyle camilerde ibadetle-
rini yerine getiremezken
kentte bir Müslüman mezar-
lığının bulunmaması üzerine
de vefat edenleri en yakın
200 kilometre mesafedeki İs-
keçe ve 250 kilometre mesa-
fedeki Gümülcine'ye
götürüp toprağa vermek zo-
runda kalıyor. Selanik'te bu-
lunan Osmanlı döneminden
bugün ayakta kalabilen
Hamza Bey Hortacı Süley-
man Efendi Yeni Cami ve
Alaca İmaret Cami Yunanlı-
lar tarafından ibadete kapalı
tutuluyor. Bazı camiler müze
olarak kullanılırken bazıları-
nın ise kapısında kilit bulu-
nuyor. Türk cemaati cuma ve
bayram namazlarını Make-
donya ve Trakya Müslüman-
ları Eğitim ve Kültür
Derneği'nin bulunduğu
apartman dairesinde kılıyor.
Ancak bayram cuma ve tera-
vih namazları için bu küçük
daire yetersiz kalıyor ve ya-
kındaki parkta kılınıyor.

BAHANE ÜZERİNE 
BAHANE

Makedonya ve Trakya Müs-
lümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Osman İs-
mailoğlu Selanik'teki camile-
rin ibadete açılması için
Yunan yetkililere yaptıkları
başvurulardan şimdiye
kadar olumlu bir sonuç ala-
madıklarını söyledi. Yunanlı-
ların camileri ibadete
açmamak için çeşitli bahane-
ler ileri sürüp güçlük çıkardı-
ğını anlatan İsmailoğlu
Selanik'te yaşayan Müslü-
manlar olarak bize cami ver-
sinler istiyoruz.
Camilerin kullanıma açılması
için dilekçeler gönderiyoruz

ama bize 'müze kalacak' şek-
linde karşılık veriliyor dedi.
Selanik'e 1975 yılında geldi-
ğini söyleyen İsmailoğlu Ço-
cuklarım burada büyüdü ve
buralı olduk. Ama maalesef
burada ne camimiz ne de
mezarlığımız var. Bugün Se-
lanik'te kullanılabilecek du-
rumda olan 4 cami var. Ama
en azından istiyoruz ki bun-
lardan birini cami olarak kul-
lanmamız için bize versinler.
Bayram namazı kılmak için
bile vermiyorlar. Bu aralar
ramazan ayındayız ve tera-
vihlerimizi cuma namazla-
rını derneğimizde kılıyoruz.
Camilerin kullanılması için
her türlü çabayı göstereceğiz
ve hep isteyeceğiz. En azın-
dan bayramlarda verseler de
insan gibi ibadetimizi yapa-
lım. Aynı zamanda da anava-
tanımızdan da bize bu
konuda yardımcı olmalarını
istiyoruz dedi.

CENAZELER 
200 KİLOMETRE 

TAŞINIYOR

Selanik'te vefat eden Müslü-
manların defnedileceği bir
mezarlığının bulunmaması
Türklerin en önemli sorunla-

rın dan biri olarak gösterili-
yor. Osmanlı dönemindeki
mezarlıklarda bugün binalar
yükselirken Yunan devleti ise
bütün taleplere rağmen Müs-
lümanlara yeni bir mezarlık
alanı vermemek için çeşitli
bahaneler ileri sürüyor. Sela-
nik'te yaşayan Müslümanlar
cenazelerini defnetmek için
büyük maddi külfetler karşı-
lığında yüzlerce kilometre ta-
şımak zorunda kalıyor.
Selanik'te ölen Müslümanlar
Türk azınlığın yaşadığı Batı
Trakya bölgesindeki Sela-
nik'e 200 kilometre mesafe-
deki İskeçe 250 kilometre
mesafedeki Gümülcine ve
Dedeağaç'a götürülerek bu-
ralarda toprağa veriliyor.
Makedonya ve Trakya Müs-
lümanları Eğitim ve Kültür
Derneği Başkanı Osman İs-
mailoğlu Selanik'te bir Müs-

lüman mezarlığı yok. Os-
manlı döneminde mezarlık-
larımız vardı. Ancak oraları
yıkıp yerine binalar yaptılar.
Şimdi biz burada yaklaşık 6 7
bin Müslüman varız ama
maalesef mezarlığımız yok.
Burada vefat eden soydaşla-
rımızı en yakın İskeçe'ye Gü-
mülcine'ye ve Dedeağaç'a
götürerek defnediyoruz dedi.

GÜMÜLCİNE'DEKİ 
MEZARLIKLAR DA

DOLDU

Gümülcine Türk Gençler Bir-
liği Başkanı Necad Ahmet
Selanik'te cami ve mezarlık
olmaması üzerine gelen ce-
nazelerle Gümülcine'deki
mezarlıkların da dolduğunu
söyledi. Ahmet Selanik'te
mevcut camilerde ibadete
izin verilmiyor. Gümülci-
ne'deki seçilmiş müftülük ta-
rafından her sene oraya
farklı imamlar gönderiliyor
ama namaz kılabilecekleri bir
camileri yok. Ölenleri ise me-
zarlık olmadığı için genelde
buraya getirip toprağa veri-
yor dedi. Necad Ahmet Sela-
nik'ten getirilen cenazelerin
sahiplerinin maddi ve man-
evi olarak zorluk yaşadığını
vurgulayarak Bu insanlar an-
nelerinin babalarının mezar-
larını birkaç senede bir gelip
görebiliyorlar. Herkes ge-
nelde kendi köylerindeki
mezarlıklara cenazelerini
gönderiyor ama köyü olma-
yanların cenazeleri ise Gü-
mülcine'deki
mezarlıklarımıza gömülüyor.
Ancak Gümülcineliler için de
mezarlıklar dolmuş du-
rumda dedi.

www.mynet.com 
sitesinden alınmıştır…

‘
’

Yunanistan’ın ikinci büyük kenti Selanik'te ya�ayan yakla�ık 7 bin Türk
Yunan hükümetinin camilerin açılmasına izin vermemesi nedeniyle ibadet-
lerini apartman dairesinde yerine getiriyor. Türkler Müslüman mezarlı�ı da

olmaması üzerine de vefat edenleri yüzlerce kilometre mesafedeki Türk azın-
lı�ın ya�adı�ı �skeçe ve Gümülcine'ye götürüp defnetmek zorunda kalıyor

Camileri kapalı tutulan Selanikli Türkler
cenazelerini yüzlerce kilometre taşıyor
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GAZ�ANTEP
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Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, Bosna Hersek Gorajde
Belediye Başkanı Muhamed

Ramoviç ve beraberindeki heyet ile birlik-
te iftarını Şehreküstü Konakları’nda açtı.
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu kardeş şehir Gorajde
Belediye Başkanı Muhamed Ramoviç ve
beraberindeki heyeti Gaziantep mimarisi-
ni ve tarihini yansıtan Şehreküstü
Konakları'nda ağırladı.
www.haberler.com’a göre; Gaziantep'e
gelen 48 kişilik heyet içerisinde bulunan
Bosnalı öğrenciler iftar öncesinde ilahiler
söyleyerek Gaziantepli kardeşleriyle bir-
likte Ramazan Ayı'nın maneviyatını yaşa-
dılar. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet
Tahmazoğlu, Bosna ile kardeşliğin yıllar
öncesine dayandığını belirterek,
"Şahinbey Belediyesi olarak Bosnalı kar-
deşlerimiz ile birlikte Şehreküstü
Konakları'nda iftarımızı açtık.
Ecdadımızdan bu yana kardeşimiz olan
Bosna Hersek'li kardeşlerimiz ile
Şehreküstü Konakları'nda iftar açmanın
hazını yaşadık" dedi.
İftar programına davetinden duydukları
memnuniyeti ifade eden Gorajde Belediye
Başkanı Muhamed Ramoviç, "Türkiye'ye
48 gencimiz ile birlikte geldik. Her zaman
sizin halkınızın ve ülkenizin daha da iyi
olması için dua ediyoruz. Umarım Bosna
Hersek de bir gün Türkiye kadar gelişir
ve birlikte projeler yaparız" diye konuştu.

ÜMRANİYE BELEDİYESİ’NDEN
Saraybosna’da 7. Fojnica iftarı
Ümraniye Belediyesi, geleneksel Fojnica iftarlar�n�n 7.sini ger-
çekle�tirdi. Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür Merkezi’nde
kurulan iftar sofras� karde�lik ve payla�man�n sembolü oldu

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Balkanlar’daki yolculu-
ğunu büyük bir başarı
ile sürdüren

Bayrampaşa Belediyesi’nin
Bereket Konvoyu,
Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da ve en büyük şehir-
lerinden Vlore’de binlerce
kişiyi iftar sofralarında
buluşturdu. Konvoy,
Arnavutluk’taki programla-
rının ardından iftar ve gönül
sofraları kurmak üzere
Kosova’ya hareket etti.
Bayrampaşa Belediyesi’nin
“Kardeşlik sınır tanımaz”
sloganıyla 14. kez Balkanlara
uğurladığı Bereket Konvoyu,

Arnavutluk’un başkenti
Tiran’da ve en büyük şehir-
lerinden Vlore’de düzenledi-
ği iftar programlarıyla bölge-

de yaşayan binlerce
Müslüman’ı iftar sofraların-
da bir araya getirdi.
Vlore’deki Muradiye Camii

önünde gerçekleştirilen
programa Türkiye’nin Tiran
Büyükelçiliği Eğitim Ateşesi
Asım Sultanoğlu, Vlore
Belediye Başkan Yardımcısı
Şaban Mehmeti ile yaklaşık
3 bin kişi katıldı. Tiran’daki
Namazgâh Camii önünde
düzenlenen programa ise
Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, Tiran Belediye
Başkan Yardımcısı Abaz
Hodo, eğitim ve kültür ateşe-
leri ile yaklaşık 2 bin 500
kişi katıldı. Bölgede yaşayan
Müslümanların büyük ilgi
gösterdiği Arnavutluk prog-
ramlarında Bayrampaşa
Belediyesi’ni İsmail Aşçı
temsil etti.

FOJN�CA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Ümraniye Belediyesi, kardeş şehir
olduğu Bosna-Hersek Fojnica
Belediyesi’yle, kardeşlik bağını

pekiştirmek adına köprüler kurmaya
devam ediyor. 2011 yılında yaptırdığı
Fojnica Belediyesi Ümraniye Kültür
Merkezi’ni yıl içinde çeşitli zamanlarda
ziyaret eden ve Fojnicalı vatandaşlarla
buluşan Ümraniye Belediyesi, Ramazan
ayında da kardeşlerini unutmadı. Kurulan
iftar sofrasıyla binlerce kişinin buluştuğu
iftar programına; Travnik Kantonu Tarım
ve Hayvancılık Bakanı Salkan
Merdzaniç, Ümraniye Belediye Başkan
Yardımcısı Hakan Karataş ve Fojnica pro-
tokolü ile çok sayıda Bosnalı katıldı.
Kur’an tilavetiyle başlayan programda
selamlama konuşması gerçekleştiren
Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı
Hakan Karataş, kurulan kardeşlik sofra-
sında Bosnalılarla bir arada olmaktan
duydukları mutluluğu dile getirerek bele-
diye faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İlahi
dinletisiyle devam eden program hediye-
leşme ile son buldu.

Bayrampa�a Belediyesi’nin Bereket
Konvoyu Arnavutluk’u bitirdi

�ehreküstü Konaklar�'nda
KARDE�L�K �FTARI

CEBEL
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından
‘Bulgaristan’da Türk

azınlığın yoğun yaşadığı
yerlerden biri olan’
Cebel’de verilen iftar yeme-
ğine bini aşkın Müslüman
katıldı. Ramazan ayının
manevi atmosferinin doya-
sıya yaşandığı program
kapsamında ayrıca, Bursalı
hayırsever işadamları tara-
fından restore edilen Cebel
Camii de yeniden ibadetlere
açıldı. Ramazan ayının gir-
mesiyle birlikte
Balkanlar’daki ilk iftar orga-
nizasyonunu Makedonya
Üsküp’te yapan Büyükşehir
Belediyesi, ikinci iftar prog-

ramını Kosova’da
Mamuşa’da, üçüncü iftar
programını Gürcistan
Batum’da, dördüncü iftar
programını da
Yunanistan’ın Gümülcine
bölgesinde düzenledi.
Dördüncü iftar serisini
Bulgaristan’da, Türklerin
yoğun yaşadığı yerlerden
biri olan Cebel’de başlatan
Büyükşehir Belediyesi,
burada da diğer yerlerde
olduğu gibi bini aşkın soy-
daşımızı bir araya getirdi.
Cebel Camii bahçesinde
gerçekleştirilen programa
Bursa Büyükşehir
Belediyesi Genel Sekreter
Yardımcısı Ahmet Aka,
Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Cebel Belediye

Başkanı Bahri Ömer, Filibe
Bölge Müftüsü Taner Veli,
Kırcaali Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet ve Bursalı
işadamları Abdullah
Burkay ile Nagip Vardar
katıldı.  Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani ise 11 ayın sultanı
ramazanın ‘merhamet, yar-
dımlaşma ve uzlaşma gibi’
çok güzel hasletleri bünye-
sinde barındıran bir ay
olduğunu ifade etti. Cebel
Belediye Başkanı Bahri
Ömer, Filibe Bölge Müftüsü
Taner Veli ve Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
de söz alarak, bölge halkına
özgüven aşılayan çalışmala-
rı nedeniyle Bursa
Büyükşehir Belediyesi yet-
kililerine teşekkür etti.

CEBELL�LER BURSALI 
KARDE�LER�YLE �FTAR AÇTI

Bu y�l Ramazan ay�na
biraz yorgun, biraz
üzgün, biraz da tela�l�

girdik. Zaman h�zland� art�k,
geçen Ramazan ay�yla bu y�l-
kinin aras�nda bir y�l yokmu�
gibi geliyor. Art�k dillere pele-
senk olan “Nerede o eski
Ramazanlar” cümlesini bile
kuram�yoruz, eskide kald���
gerçe�iyle bar��t�k sanki. �nsan
ya� ald�kça ya eskiden nefret
eder, ya da eskiyi özler. Bu
do�al bir �ey, iyi hat�ralar
varsa özlenir, kötülerden de
ders ç�kar�l�r ve sevilmezler.
Hayat boyunca hep eskiyi
özlerseniz sizden iyisi yoktur.
�nsan�n hayat� o hat�ralar�n
toplam� kadard�r çünkü.
Hayat�n güzel ya da kötü
olmas� da ne maddiyata ba�l�-
d�r ne zenginlikle ölçülür.
Güzel hat�ra biriktirenin güzel
hayat� olur. Keza güzel insan-
larla ya�ayanlar da zengindir
bu hayatta. Ne güzel bir duad�r
“Allah güzel insanlarla kar��-
la�t�rs�n”. Zorluklar olacak
elbette, kolayl�klar da olacak,
�ükredece�imiz o kadar çok
�ey var ki bu hayatta. Hep
daha iyiyi isteyenler belki çok
çal���p, h�rs yap�p onu elde
edebilirler, ama bunun için
u�ra��rken zaman� h�zl� harcar-
lar. Biraz daha iyi olsun der-
ken de elindekinin de de�erini
anlayamazlar. �nsanlar “huzur
yok” diyorlar ya hep, asl�nda
“insan yok” demek gerekiyor,
çünkü insanlar� kolay harcayan
bir zamanday�z. Toplumdan
çok alan ama o topluma bir
�ey kazand�rmaktan çekinen
gruplar halinde yürüyoruz.
Huzuru insan yapar, kendili-
�inden “ben geldim” demez,
beraber dayan��ma içinde in�a
edebilece�imiz bir huzur var-
ken, herkesten bir tu�la çekip
egonun in�as�na ba�l�yoruz.
Tepetaklak giden zaman�n
içinde huzuru yakalamak bu
yüzden çok zor. Önce “insanl�-
��m�z�” yakalamam�z gerek.

GAR�P

Ramazan ay�, insanl�k ay�
asl�nda. �ngilizceye çevirdi�i-
mizde ad� “humanity” oluyor,
ama Türkçedeki “insanl�k” ile
sanki birbirine denk de�il gibi.
Biri daha çok “yard�m�” and�-
r�yor, di�eri ise “insan halleri-
ni”. Bu dünya öyle tuhaf ki,
mesela sava�lar� hep
“Müslümanlar” ç�kar�yormu�
gibi yans�t�l�yor, Bat� dünyas�
da hep “sava�lar� durdurmaya
çal��an, bar��ç�l” gösteriliyor.
Biz “insanl�k” istiyoruz onlar
da “humanitarian aid” yapmak
istiyorlar. Herkesin bildi�i bir
film var, rahmetli Kemal
Sunal’�n oynad���, ad� “Garip”.
Fato� cam k�rard�, ard�ndan o
yerden “camc�” geçerdi. Silah
satmak için sava�lar ç�kan bir
zamanda ya��yoruz daha nas�l
anlat�labilir ki. �u dönemde
huzur da insan da bulmak ger-
çekten çok zor. Bu yüzden
hat�ralar daha çok dillere dü�-
meye ba�lad�. Eski sava�larda
“insanl�k” vard�, �imdikilerde
o da bozuldu. “Nerede o eski
sava�lar” bile dedirtiyor insa-
na. Çocuklar�n, bebeklerin,
engellilerin, kad�nlar�n öldü-
rüldü�ü bir dünya. ��te bu
�ekilde girdik bu y�l Ramazan
ay�na. Evet, hem insanlar hem
sava�lar de�i�ti. Bütün bunla-
r�n içinde ise bizler hâlâ
“Nerede o eski Ramazanlar”
diyoruz, sanki tek suçlu
Ramazan ay�ym�� gibi. �nsan
örnek vermek için ister iste-
mez yine hat�ralara dönüyor;
nas�ld�, �imdi nas�l…

RUMEL�’DE 
RAMAZAN AYI

“Rumeli’de Ramazan ay�”
dedi�imizde akl�ma �imdi baz�
turizm acentelerinin reklam
panolar� geliyor: “Üsküp’te,
Prizren’de ve Sarayevo’da üç
iftar dört sahur, fiyat� bilmem
ne kadar.” Hatta “Yeni
Üsküplü” olan baz� insanlar da
var. Mesela: “Üsküp’te en
güzel boza bilmem nerede içi-
lir”, “Trileçe mi dediniz, onu
her usta yapamaz, falanca en
iyi yapar”, “Türk çar��s� otan-

tikli�iyle sizi bekliyor”,
“Matka kanyonunu gez-
mek herkesin görevi”,
“Vodno’ya ç�k�n Üsküp
kanatlar�n�z�n alt�nda”.
Üsküp güzel mi hakika-
ten? Ambalaj�n� övenler
hiç açt� m� içini acaba,
okuyabildi mi o ambalaj�n-

daki yan tesirleri? �stanbul’dan
birine Üsküp’ün nesini övü-
yorsun! Üsküp neden güzel
biliyor musunuz? Çar��s�ndaki
kald�r�mlar�ndan m�, tarihi
yap�lar�ndan m�; Türkiye’de
yok mu hiç böylesi? Üsküp’ün
Ramazan’da nesi güzel biliyor
musun? Paças� m�, çar��s�nda
yedi�iniz iftar� m�, kebab� m�,
yok mu bunlar�n hiçbiri
Türkiye’de? Hepsi var de�il
mi, hatta daha da güzeller.
Evet anl�yorum, bu da bir tica-
ret, bu i� için para kazananlar
var, kar��amam, hakk�m da
de�il. Ama o “ego” var ya,
insana Rumeli’nin Fatihiymi�
gibi hissettiriyor bazen demek.
Evet, eskiden de gelenler
vard�, halkla bulu�ur, muhab-
betlerden istifade eder, eski
hikâyeleri dinlerlerdi. Dert din-
lerlerdi, Üsküp’ü veya
Rumeli’yi sokaklarda aramaz-
lard�, dost olurlard�, senin üze-
rinden pay ç�karmazlard� ken-
dilerine, sen kendini ara�t�rma
kobay� gibi hissetmezdin.
Gelenlerde bile demek ki
“eski” ve “yeni” varm��, insan
onu anl�yor. Kraldan çok kral-
c�lar ise her yerde…

HUZURU BULMAK
�Ç�N

�imdi huzuru bulmak için ben
de arada s�rada o eski mahalle-
ye gidiyorum, yine o tan�d���m
ta�larla dertle�ti�im oluyor.
Çocuklar görüyorum, muhab-
bet ediyorum onlarla da, arada
s�rada gezmeye gidiyorum.
Burada kad�nlar toplan�rlar,
sab�rl�kt�, hay�rl�s�yd�, bütün
günlü�üneydi, ku�luktan son-
ral���nayd�, ya�l�lar beyaz i�le-
meli namaz örtüleriyle eski bir
“mesele” anlatmaya koyuldu-
�unda can kula��yla dinliyo-
rum. Rumeli’de gezdikleriniz
ambalaj sadece, içine girmeden
anlayamazs�n. ��te bu yüzden
Rumeli’de Ramazan dedi�iniz-
de onu farkl� k�lan ne önce onu
dü�ünmek gerek. Tamam�
olmasa da birkaç noktada aç�k-
layay�m tad�ml�k. Birincisi,
iftar evlerde edilirdi hep, çad�r-
lar hiç olmad� burada, hatta
restoranlarda iftarl�k yoktu
eskiden. Son birkaç y�ld�r
de�i�ti her �ey. Ayn� camc�
olay� gibi, önce k�ral�m sonra
yapal�m ve daha sonra övüne-
lim “biz yapt�k” diye. Bazen
öyle yabanc� kal�yoruz ki ken-
dimize, yüzy�llard�r bu toprak-
larda ya�ayan biz de�ilmi�iz
gibi hissetti�imiz oluyor.
�ftardan önce sokaklarda
insanlar hep bir tela� içindeydi,
anneler tedirgin, evde misafir
varsa… Çocuklar ayak alt�nda
dolanmamal�yd�.
Bizler ne yap�yorduk peki?
Telefon yok, bilgisayar yok,
çizgi film yok. Ramazan mani-
leri türetiyorduk kandilleri
beklerken. Oruçluysak, ya�l�
bir amca mutlaka sat�n alm��t�
onu, biraz iftardan sonras� için
abur cubura kimse yok demez-
di. Po�ette çikolata, �eker ve
kek, dillerde maniler, gözler de
minaredeki kandillerdeydi hep.
Hem biliyor musunuz eskiden
“ezanlar” k�s�k sesliydi burada,
yani hoparlör yoktu. Müezzin
minareden okurdu ezan�.
San�r�m 90’l� y�llar�n ortalar�na
do�ru hoparlörden okunmaya
ba�land�. Kandillerin d���nda
da mahyal� de�ildi minareler,
mesela “Ho�geldin Ramazan”
diye yaz�lar ancak Sultan
Murad Camii ile Saat Kulesi
aras�nda as�lmaya ba�land� son
y�llarda. Bizim her hayalimiz
“�stanbul’daki gibi…” cümle-
siyle ba�lard�. Sofralarda dua
ve bereket vard�. Güzel hat�ra-
lar� olanlar onu ya�atmaya
çal���r, insan� ya�atanlar da
devletini ya�at�r. Kültür, iba-
det, kimlik, gelenek ancak
insanla ya�ar; Rumeli’de de
insan ya�ad� ki her �ey uzun
süre ayn� kald�, yani o eski
devlet ya�ad�. �nsanlar olma-
sayd�, ne minarede ezanlar ne
de sofralarda iftarlar olurdu.
“�nsan� ya�at ki devlet ya�a-
s�n…” ��te buydu bizi ayakta
tutan, vesselam…

Leyla �erif EM�N

KAND�LLER� 
BEKLEYEN 

ÇOCUKLARDIK

www.timebalkan.com

sitesinden alınmıştır…
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RADOV�� 
YÖRÜKLER�

Radovi� Kenti; Makedonya’n�n do�u-
sunda yer alan bir Belediye merkezidir.
Radovi�, 14.yy. sonlar�nda civardaki

di�er yerle�im birimleri olan, ��tip ( �tip ), Us-
trumca, Koçani ve Delçevo ile birlikte Osmanl�
Devleti’nin topraklar�na kat�lm��t�r. 1912-13
y�l�na kadar Osmanl� hâkimiyetinde kalm��t�r.
Fatih Sultan Mehmed Han’�n Karaman Beyli-
�ini, Osmanl� Devleti’ne katmas�yla birlikte,
Karaman Yörüklerini kitleler halinde Ana-
dolu’dan Rumeli’ye göç ettirerek iskân ettir-
mi�tir. Rumeli’nin kalbi olan Makedonya en
fazla say�da Türkmen – Yörük göçlerine ev sa-
hipli�i yapm��t�r. Makedonya’n�n pek çok
kentlerinde oldu�u gibi Do�u kentlerinden
olan, ”��tip – Radovi� – Valandovo” üçge-
ninde, yüzy�llardan beri kendilerine has gele-
nek ve göreneklerini koruyan Yörükler,
Rumeli Tarihinde ara�t�r�lmas� gereken en il-
ginç Türkmen – Yörük guruplar�d�r.
Yörükler genellikle da�l�k kesimde ya�amakta-
d�rlar. Radovi�’te bulunan Yörük köyleri �un-
lard�r; Alikoç, Buçim, Damyan, K�lavuzlu,
Kalugeritsa, Kocaali,  Orgovitsa, P�rnal�, Sü-
pürge ve Topolnitsa Köyleridir.

YÖRÜK KÖYLER�

Bu Yörük köyleri; ayn� adet, folklor ve dil bü-
tünlü�ü bak�m�ndan özel ilgiyi hak ediyorlar.
Yakla��k 16 haneyi bar�nd�ran Süpürge Köyü
ile P�rnal� Köyü Radovi�’e en yak�n köylerdir.
Özellikle K�lavuzlu Köyü nün geçmi�te 300
haneli büyük bir köy oldu�u bilinmektedir.
Fakat, 1952 y�l�nda Türkiye’ye ba�layan göç-
lerden sonra hane say�s� 3 e dü�mü�tür. Etraf
köylerden gelip yerle�enlerle birlikte günü-
müzde 70 haneye ula�m��t�r. Alikoç ve Kocaali
Köyleri toplu köy tipine uygun köylerdir. Ra-
dovi�’te bulunan köylerin en önemli geçim
kaynaklar� hayvanc�l�k ve tütün tar�m� oldu�u
halde, hayvanc�l�k asgari seviyeye dü�mü�tür.
Bu nedenlerden dolay� burada ya�ayan erkek-
ler, ��tip, Ustrumca kentlerine ve son y�llarda
ise, kom�u ülke Yunanistan’�n kuzey bölgele-
rine gurbete gidip çobanl�k yapmaktad�rlar. Bu
Yörük karde�lerimiz Osmanl�’n�n bölgeyi terk
etmesinin ard�ndan, S�rplar ve Makedonlar ta-
raf�ndan sistemli bir �ekilde geri kalm��l��a ve
fakirli�e terk edilmi�lerdir. Bu durum benim
tespitlerime göre, Makedonya’n�n bat�s�nda ya-
�ayan Türk ve Torbe� Köy yerle�kelerine k�-
yasla çok ama çok bariz bir �ekilde göze
çarpmaktad�r. Dü�ününüz ki! Bu köylere elek-
trik hizmeti 1976 y�l�nda gelmi�tir. Yollar�
1999 y�l�nda asfaltlanm��t�r. �lk traktör ile
1980’li y�llarda tan��m��lard�r. Bu yöre co�rafi
konumu itibariyle çok yoksul ve e�itimsiz b�ra-
k�lmas�na ra�men, bundan yüzy�llar öncesine
dayanan ve Anadolu’dan Konya Bölgesi’nden
gelen, kendi kültürlerine dair kolektif haf�zala-
r�n�n korunmu� olmas� her türlü takdiri hak et-
mektedir. Bunu en bariz �ekliyle ad� geçen
köylerde halen ya�at�lmaya çal���lan folklorla-
r�nda, canl� bir �ekilde söylenen türkülerinde ve
anlat�lan masallar�nda görebilirsiniz. Türki-
ye’de Türk olmak kolay! Önemli ve zor olan�
yaban ellerde, Türklü�ü ya�amak ve ya�atmak-
t�r. E�er; Makedonya’ya yolunuz dü�erse lüt-
fen bu karde�lerimizin ya�ad�klar� köyleri
ziyaret ediniz. ��te böyle de�erli okuyucular�m.
Benim bizzat gezip gördü�üm bu bölge insan-
lar� hakk�nda yapt���m ara�t�rmalar�m�, ”RU-
MEL� DED�KLER�” ve ” SARUHAN’DAN
RUMEL�’YE GÖNÜL KÖPRÜLER�” �simli
kitaplar�mda yazarak Türk dünyas�na tan�t-
maya çal���yorum..

Nazlı Gaye ALPASLAN

�CRA DA�RELER�NE 
YAPILAN 

GAYR�MENKUL 
SATI�LARI

Bilindi�i gibi, 3065 say�l�  KDVK’nun 1/3-d
maddesine göre, icra dairelerinde, müzayede
mahallerinde ve gümrük depolar�nda yap�lan

sat��lar vergiye tabi tutulacakt�r.  Yasa ve genel tebli�-
lerde müzayede mahallerine s�n�r getirilmedi�inden,
müzayede yap�lan yerin münhas�ran  müzayede yap�-
m�na tahsis edilmi� olup olmamas� durumu  de�i�tir-
meyecektir.  �u halde müzayede nerde yap�l�rsa
yap�ls�n, müzayedeye ç�kar�lan  mal�n mülkiyeti kime
ait olursa olsun, müzayedeyi düzenleyen  kim  olursa
olsun, vergiye tabi tutulacakt�r. 
Di�er taraftan, müzayede suretiyle yap�lan sat��lar�n
devaml�l�k  göstermesi  �art  de�ildir.  Esasen devaml�
yap�lan  faaliyetler zaten  KDV’nin  konusuna gir-
mektedir.  Dolay�s�yla kanunun 1/3-d maddesinin
amac�, ar�z� olarak yap�lan  müzayede  i�lemlerini ver-
gilendirmek oldu�unu  ifade edebiliriz. 

KDV GENEL TEBL���

15 Seri Nolu KDV Genel Tebli�inde cebri icra, iza-
leyi �üyu, ipote�in paraya çevrilmesi, tasfiye gibi  ne-
denlerle  müzayede mahallerinde yap�lan aç�k
artt�rma, pazarl�k ve di�er �ekillerdeki  sat��lar�n
KDV’ye tabi oldu�u belirtilmi� bulunmaktad�r.
Ancak sözü edilen kanunun istisna ve vergi oranlar�na
ili�kin  hükümlerinin bu  sat��lar için de geçerli ola-
ca�� tabidir. Müzayede mahallinde yap�lan  sat��larda,
sat���n  herhangi bir sebeple gerçekle�memesi  halinde
vergi tahakkuk  ettirilmeyecek, tahakkuk  ettirilen
vergi terkin  edilecektir. 
Örne�in,  genel ve katma bütçeli idareleri  ve beledi-
yeler iktisadi kurulu�lar olmad�klar�ndan, ar�zi olarak
yapt�klar�  menkul ve gayrimenkul teslimleri
KDV’ye tabi de�ildir.  Ama söz konusu  kurulu�lar
müzayede düzenlemek  suretiyle menkul ve gayri-
menkul   teslim  ederlerse vergiye tabi olacaklard�r. 
�cra daireleri  taraf�ndan 150 m2’nin alt�ndaki konut
sat��lar� da  %1 nispetinde KDV’ye tabi olacakt�r.
Di�er yandan, icra dairelerindeki sat��larda sat��a
konu mülk i�yeri ise KDV nispeti %18 olacakt�r.
Yine icra daireleri taraf�ndan  yap�lan konut sat���nda
konutun m2’si 150 m2’nin üzerinde ise bu  durumda
KDV nispeti %18 olacakt�r.   KDVK’nun 1/3-d md
hükmüne göre müzayede mahallerinde yap�lan sat��-
lar  KDV’ye tabidir.  �lams�z takiplerde,  borçlu tara-
f�ndan  alaca�a itiraz edilmesi halinde takibat�n
devam etmesi için mutlaka bir mahkeme karar� ol-
mas�  gerekmektedir. �cra daireleri, mahkeme karar�na
dayanarak  haciz ve sat�� i�lemini yapmaktad�rlar.
Sat�� gerçekle�tirildikten sonra, “tahsilat  makbuzu”
ad� alt�nda iki nüshal� bir makbuz düzenlenmekte,
Adalet Bakanl��� yetkililerince mühürlü, imzal�, cilt
ve seri numaral� makbuzun asl�  borçluya verilmekte,
sureti ise ciltte kalmaktad�r. 

Öte yandan, alacakl�n�n tahsil edilen paras�
“reddiyat makbuzu”  düzenlemek suretiyle yap�lmak-
tad�r. Bu  makbuzda mühürlü, seri ve s�ra numaral�d�r.
�ki nüshal� olan  bu  makbuzun  asl� dosyas�na konul-
makta, sureti  ise, ciltte kalmaktad�r.  Dolay�s�yla  ala-
cakl�ya “reddiyat makbuzunun örne�i
verilmemektedir. �stemesi halinde ödenen  miktara
ili�kin olarak  alacakl�ya ayr�ca biz yaz�  verilebilmek-
tedir. Bu  makbuzlarda toplam borç miktar� yaz�lmak-
tad�r. Ancak mahkeme ilam�nda borçlar�n
dökümünün ayr�ca yap�lm�� olmas� halinde, bu  mak-
buzlarda; “toplam borç”, “vekalet ücreti”, “mahkeme
masraf�”…. gibi  bir döküm yap�lmas� mümkün bu-
lunmaktad�r. Ancak alacakl�lar�n  alacaklar� için genel
olarak  toplam mebla�lar� dava konusu  yapt�klar� ve
mahkeme ilamlar�n�n  da bu toplam bedeli  talep  ede-
bilecekleri yolunda karar  verdikleri  saptanm��t�r.
�cra memurunun  bu  kararlar�n aksine borç dökü-
münü yapmalar� mümkün de�ildir. KDVK’nun 40.
maddesine 4108 say�l� kanunla eklenen 5 nolu f�kra
ile, kanunun 17. maddesinin 1. f�kras�nda say�lan
kurum ve kurulu�lara sadece vergiye tabi i�lemlerinin
bulundu�u dönemler için beyanname  verdirme, be-
yanname yerine kaim  olmak üzere i�leme esas belge-
leri  kabul etme, bu  mükelleflere ait verginin beyan
ve ödeme  zaman� ile tahsiline  ili�kin  usul  ve esas-
lar�  belirtme konusun da Maliye Bakanl���na yetki
verilmi� bulunmaktad�r. Söz konusu  yetki çerçeve-
sinde, kanunun 1/3-d maddesi uyar�nca müzayede yo-
luyla sat�� yapan  icra dairelerinin bu  sat��lar�yla ilgili
KDV’nin beyan ve ödenmesi ile ilgili i�lemlerinin 48,
58, 81 ve 91 Seri Nolu KDV Genel Tebli�lerinde yer
alan aç�klamalara göre yürütülmesi uygun olacakt�r.
Baz� durumlarda izale-i �uyu çerçevesinde yap�lan
sat��larda payda�lardan  birinin  al�c�  olmas�  halinde
matrah ile ilgili  tereddütler ortaya ç�kmaktad�r.  Bu
gibi durumlarda  icra memurlu�unca sat�� yap�lacak
olan  ve %50 nispetinde hissedar� olan  ki�inin   ta��n-
maz� al�nmas�  halinde söz konusu  sat��  i�lemine ili�-
kin olarak  KDV matrah�  malik olunan  %50
nispetindeki  hissenin   indiriminden sonra kalan  tutar
matrah  olacakt�r.  
Öte yandan,  gümrük depolar�nda yer alan mallar�
tasfiye etmek  amac�yla Tasi� Genel Müdürlü�ü tara-
f�ndan  yap�lan  sat��lar KDV kapsam�na dahil olmak-
tad�r. Burada devaml� olarak yap�lan  mal  teslimleri
KDV’ye tabidir.  Ayr�ca sat��a konu  olan  mallar ithal
yoluyla yurda girmi� olan  mallard�r.  Yurda ithal yo-
luyla getirilen bu mallar�n  Tasi� taraf�ndan  ihale yo-
luyla sat�lmas� halinde de KDV söz  konusu olacakt�r.
Kamu  kurumlar�  taraf�ndan aç�lan ihalelerinin �art-
namelerinin verilebilmesi için ve ihaleye kat�l�p kat�l-
mama karar�  verecek olan  istekliler için ilgili
kurumlar�n  saymanl�klar�n veya döner sermayeleri ta-
raf�ndan  ihale �artnameleri ücreti mukabilinde al�n-
maktad�r.   Kamu kurumlar� saymanl�klar�  ve döner
sermaye i�letmelerinin ihale �artnamesi sat��lar�,
kanun 1/3-g md. göre; KDV’ye tabi olacakt�r. Bu sa-
t��larda uygulanacak KDV oran�  ise genel orand�r.
Maliye Bakanl��� görü�ü de bu  do�rultudad�r. 

GÜMRÜK ANTREPOLARI

Di�er taraftan, gümrük antrepolar�nda bulunan henüz
Türkiye’de serbest dola��ma girmeyen  mallar�n, yine
antrepoda ba�ka �irketlere sat��� ve devri, KDV’nin
konusuna girmekle beraber 3065 say�l� KDVK’nun
16/1-c md.ne göre KDV’den istisna bulunmaktad�r.
Dolay�s�yla, bu  sat�� nedeniyle KDV hesaplanmaya-
cakt�r. Sonuç olarak, icra dairelerinde yap�lan sat��-
larda KDV yönünden  uygulamada sat��a konu
menkul veya gayrimenkul  aç�s�ndan  KDV nispeti ile
ilgili önemli problemler ya�anmaktad�r.  Bu  problem-
lerin en aza indirgenebilmesi için  ya�anana sorunla il-
gili  Gelir �daresinden özelge talep edilerek  ilgili icra
dairesine ibraz edilmesinde yarar görülmektedir.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) taraf�n-
dan Arnavutluk’un ba�kenti Tiran’da bürokrat, sivil toplum ku-
rulu�lar�n�n yetkilileri ve toplumun farkl� kesimlerinden olu�an
200’den fazla ki�inin kat�l�m�yla iftar program� gerçekle�tirildi

ANKARA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’un kara kutusu
olarak bilinen ve muhalif
lider Azem Hajdari’nin ci-

nayet zanlısı olarak kırmızı bül-
tenle aranan İzet Haxhia Türkiye
tarafından 12 yıl sonra Arnavut-
luk’a iade edildi. Dönemin Arna-
vutluk Cumhurbaşkanı Sali
Berisha’nın koruma müdürü olan
İzet Haxia, 12 Eylül 1998 yılında Ar-
navutluk'ta muhalif lider Azem
Hajdari ile korumasının öldürül-
mesinin ardından bu olayın baş
zanlısı olarak yargılanmış ve ba-
şına ödül konduktan sonra hak-
kında İnterpol kanalıyla da
hakkında tüm dünyada yakalama
kararı çıkmıştı. 8 yıl sonra 4 Hazi-
ran 2006 Kuşadası'nda yakalanan
Arnavutluk vatandaşı İzet Haxhia,
Türkiye’de sahte nüfus cüzdanı ve
pasaport bulundurmak suçundan
yargılanmış ve hüküm giydikten
sonra da cezaevine konmuştu.  Ar-

navutluk’ta  12 Eylül 1998 tarihin-
den beri aranan ve 4 Haziran
2006’da Kuşadası’nda sahte kimlik
ve pasaportla yakalanan İzet Hax-
hia için bir yandan sahte kimlik ve
pasaport kullanmak suçundan
dava açılırken, bir yandan da Arna-
vutluk’un iade başvurusu için de
mahkeme kararı beklendi.
www.star.com.tr adresine göre: Ar-
navutluk'tan gelen dosyanın ardın-
dan mahkeme, suikastçının
Arnavutluk'a iadesine karar verdi.
Söke Cezaevi’nde bulunan Haxhia,
Türk interpolu tarafından Ti-
ran'dan gelen Arnavutluk polisine
teslim edildi.

FETÖCÜLERE 
KARŞILIK MI 
İADE EDİLDİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın “ Arnavutluk FETÖ isti-
lası altında “ açıklaması ve
Arnavutluk Başbakanı Edi Ra-
ma’nın “ FETÖ tehlikeli bir ağ “ ol-
duğunun söylemesinin ardından

FETÖ’nün Arnavutluk’taki yapı-
lanmasına yönelik çalışmalar hız
kazandı. Türkiye’nin Arnavut-
luk’taki FETÖ elebaşlarının iade-
sine yönelik talebin ardından
Arnavutluk’un da Türkiye’de ceza-
evinde bulunan Azem Hajdari sui-
kastinin zanlılarından ve kırmızı
bültenle aranan İzzet Haxhia ile il-
gili iade talebinde bulunduğu or-
taya çıktı. Türkiye’nin
Arnavutluk’un bu talebi üzerine
Kuşadası’nda yaşayan ve Söke Ce-
zaevi’nde tutuklu bulunan “ Arna-
vutluk’un kara kutusu “ olarak da
bilinen İzet Haxhia’yı Arnavutluğa
iade ettiği ileri sürüldü.

KÖLN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Sinop Mübadele ve
Balkan Halkları
Kültürü ve Araş-

tırmaları Derneği Baş-
kanı Kenan Aral ve
Yönetim Kurulu Üye-
leri kente yeni atanan
Vali Köksal Şakalar’ı
makamında ziyaret
ederek hayırlı olsun zi-
yaretinde bulundular.

Sıcak bir ortamda ger-
çekleşen ziyarette Baş-
kan Aral dernek
çalışmaları ve faaliyet-
leri hakkında Vali Şa-
kalar’a bilgi verdi. Vali
Şakalar’da ziyaretten
duyduğu memnuni-
yeti belirterek Başkan
Aral ve yönetim kuru-
luna teşekkür ederek
dernek çalışmalarında
başarılar diledi.

T�RAN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Arnavutluk’ta düzenlenen
iftar programına Türk İş-
birliği ve Koordinasyon

Ajansı Başkanlığı (TİKA) Başkan
Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin,
T.C. Tiran Büyükelçisi M.Ahmet
Yörük, TİKA Tiran Program Koor-
dinatörü Necip Özay Özütok, Ar-

navutluk Meclis Başkan Yardım-
cısı Vasilika Hysi, Arnavutluk
Kültür Bakanı Mirela Kumbaro,
Arnavutluk Tarihi Eserler Ensti-
tüsü Müdürü Arta Dollani, millet-
vekilleri, Bektaşi Merkezi
Başdedesi Edmond Brahimaj, Be-
lediye Başkanları, STK temsilcileri
ve çok sayıda vatandaş katıldı.
İftar programında konuşma
yapan TİKA Başkan Yardımcısı

Prof. Dr. Çetin, TİKA’nın Arnavut-
luk ve dünyada gerçekleştirmiş
olduğu projelerden bahsederek,
Arnavutluk gibi dost ve kardeş
bildikleri ülkelere yönelik Türki-
ye’nin elindeki imkanlar çerçeve-
sinde yardımlarını
esirgemediğini, iftar yemeğinde
gerek buluşmanın gerekse paylaş-
manın mutluluğunu yaşadığını
ifade etti.

Tiran’da TİKA iftarı

Türkiye, Arnavutluk’un
kara kutusunu iade etti

Sinoplu mübadillerden 
Sinop’un yeni valisine 
‘Ho�geldiniz’ ziyareti

KÖLN
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Avrupa Batı
Trakya Türk
Federasyo-

nu’nun (ABTTF) üye
derneklerinden Gü-
tersloh ve Çevresi Yu-
nanistan Batı Trakya
Türkleri Kültür ve
Aile Birliği, mübarek
Ramazan ayı münase-
betiyle iftar yemeği
verdi. ABTTF’nin des-
tek ve katkılarıyla der-
nek lokalinde
düzenlenen, ev sahibi
derneğin yönetici ve
üyelerinin aileleriyle

birlikte katıldığı iftar
yemeğine ABTTF’yi
temsilen Başkan Yar-
dımcısı Aydın Ahmet
iştirak etti. ABTTF
Başkan Yardımcısı
Aydın Ahmet, ABTTF
Başkanı Halit Habipo-
lu’nun selamlarını ile-
terek tüm konuklara
hayırlı Ramazanlar di-
ledi. Konuşmaları ta-
kiben program iftar
yemeği ile devam etti.
Birlikte yenilen iftar
yemeğinin ardından
tüm konuklar ve çay
ve kahve eşliğinde
gece geç saatlere
kadar sohbet etti.

Bat� Trakya Türkleri
Gütersloh’ta iftar yapt�
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal
Latic, "Cumhurbaşkanı Erdoğan,

sadece Boşnaklara değil, bütün Balkanlar'a
aynı minvalde yaklaşıyor. Türkiye saye-
sinde Bosna Hersek ikinci Endülüs olmaya-
cak. Bu yaklaşım, Avrupa'da ve
Balkanlar'da oluşan Türk karşıtı bütün
olumsuz propagandaları boşa çıkarıyor."
dedi. 
Prof. Dr. Latic, Türkiye-Sırbistan-Rusya iliş-
kileri, Türkiye'nin Balkanlar'daki etkinliği,
Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya
taşınmasına dair değerlendirmelerde bu-
lundu.
Latic, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından 6 Mayıs'ta düzenlenen
Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda konuşan
Sırbistan Cumhurbaşkan Aleksandar Vu-
cic'in "Türk iş adamlarını ülkeme bekliyo-
rum." açıklamalarının Boşnak-Sırp
ilişkilerinde yeni bir sayfa açabileceğini
söyledi.

SIRBİSTAN’DAKİ İSLAM VE
TÜRK KARŞITI GRUPLAR

Sırbistan'da İslam ve Türk karşıtlığının bir-
takım ırkçı gruplar tarafında benimsendi-
ğini, halkın çoğunluğunun
böyle bir tavrının olmadığını
vurgulayan Latic, şöyle devam
etti:
"Sırbistan'ın ekonomisi çöküş
noktasında gelmiş durumda.
Dolayısıyla Türkiye'nin Sırbis-
tan'a yönelik yapacağı en ufak
yatırım, Sırpların faydasına
olur. Ayrıca Vucic'in açıklama-
larının Boşnaklarla Sırplar ara-
sında var olan birtakım
sorunların çözümüne de yar-
dımcı olabileceğini düşünüyo-
rum. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'ın Balkanlara yönelik
politikası da bu anlamda çok önem taşı-
maktadır. Erdoğan, sadece Boşnaklara
değil, bütün Balkanlar'a aynı minvalde
yaklaşıyor. Türkiye sayesinde Bosna Her-
sek ikinci Endülüs olmayacak. Bu yakla-
şım, Avrupa'da ve Balkanlar'da oluşan
Türk karşıtı bütün olumsuz propaganda-
ları boşa çıkarıyor.

TÜRKİYE’NİN YATIRIMLARI

Türkiye dışında da Balkanlar'da ciddi yatı-
rım yapan başka bir ülke yok zaten. Cum-
hurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşımı,
Türkiye'nin Balkanlar'a yönelik yardımları
ve yatırımları, İslam ve Türk nefretini de
ortadan kaldıracaktır. Bu İslam karşıtlığı
doğal olarak Sırplarla iç içe yaşayan Boş-
nakları da ciddi ciddi etkiliyor. Türkiye'nin
Sırbistan, Hırvatistan veya başka bir Balkan
ülkesi ile kuracağı iş birliği, Boşnakların da
rahat bir nefes almasını sağlayacaktır.''

SARAYBOSNA BELGRAD OTO-
YOLU BARIŞ GETİRİR

Prof. Dr. Latic, Türkiye'nin desteğiyle inşa
edilmesi planlanan Saraybosna-Belgrad çift
şeritli otoyol projesinin bir barış ve gelecek
projesi olduğunu ifade ederek, "Cumhur-
başkanı Erdoğan, Belgrad-Saraybosna-
Tuzla, Saraybosna-Belgrad-Vişegrad'ı
kapsayan iki şeritli bir otoyol yapma sözü
verdi. Türkiye'nin desteğiyle inşa edilmesi
planlanan bu otoyol, sıradan bir altyapı
projesi değildir. Bu bir barış ve gelecek pro-
jesidir. Ayrıca, bu otoyol özellikle Boşnak
nüfusunun azaldığı yerlere yeniden Boş-
nakların ulaşımını rahat sağlayacaktır. Sırp-
larla Boşnaklar arasında var olan
olumsuzlukların da ortadan kalkması, barı-
şın sağlanması için de önemli bir adım ola-
bilir." diye konuştu.

ORTODOKS SIRPLARLA 
BOŞNAKLAR ARASINDAKİ

GERİLİM

Türkiye ile Rusya arasında ekonomik ve si-
yasi yakınlaşmanın, Bosna Hersek ilişkile-
rine olumlu yansımalarının olacağına işaret
eden Latic, "Bosna Hersek sınırları içinde
büyük bir Ortodoks nüfusu ile birlikte yaşı-
yoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin Rusya ile

kuracağı iyi ilişkiler, Rusya'nın Bosna Her-
sek'e yaklaşımını da olumlu yönde etkile-
yecektir. Rusya Ortodoks Sırplara yardım
ederken Bosna Hersek'i de unutmayacak.
Türkiye Balkanlar'da olduğu için, Bosna
Hersek'e yardım ettiği için Rusya da doğal
olarak Bosna Hersek ile ilgilenmek zo-
runda kalacaktır. Sadece olayı Bosna Her-
sek bağlamında da değerlendirmemek
lazım, Orta Asya'da Kazakistan ve Kırgızis-
tan gibi diğer ülkelere de yardım edecektir.
Türkiye, Bosna Hersek'in ekonomik kalkın-
masını hızlandırırken aynı zamanda bir
İslam ülkesi haline de getirecek.
Balkanlar'ın şu anda en büyük problemi;
Ortodoks Sırplarla Boşnaklar arasında
devam eden gerilim. Sırplar hala Kosova'yı
kendi topraklarına katma iştahında. Türki-
ye'nin Rusya ile kurduğu ilişkiler, Türk
Akımı projesi ve Sırbistan'a yönelik yapa-
cağı yatırımlar, her anlamda Bosna Her-
sek'in konumunu güçlendirecek. İki ülke
arasında barışın sağlanması yolunda
önemli adımlara vesile olacaktır.'' değerlen-
dirmesinde bulundu.

SAĞLAM VE KALICI 
İLİŞKİLER

Prof. Dr. Latic, Batı dünyasının ve ABD'nin
defalarca Bosna Hersek'i hayal kırıklığına
uğrattığını söyleyerek, konuşmasını şöyle

sürdürdü:
"Bosna Hersek ve halkını
hep görmemezlikten
geldi, yok saydı ya da
Boşnak halkını aşırı grup-
ların insafına bıraktı.
Ama artık öyle bir şey ol-
mayacak. Çünkü Tür-
kiye, Bosna Hersek'i
Balkanlar'da yalnız bırak-
mayacak. Tabii olarak
Türkiye'nin Balkanlar'da,
özelde Bosna Hersek'in
kalkınması için yapacağı
yatırımlardan ABD ve
Batı dünyası hoşlanma-
yacaktır ve bir şekilde

bunun önüne geçmeye çalışacaklardır.
Aynı ABD, Türkiye'yi de yalnız bıraktı.
Türkiye bir Avrupa ülkesi olmasına rağ-
men, NATO üyesi olmasına rağmen, ABD
ve Batı, Türkiye'nin AB'ye girmesine izin
vermiyor. Türkiye'de yapılmaya çalışılan
hiçbir demokratik ve hukuki gelişmeye
destek vermediler, tam tersine köstek ol-
maya çalıştılar. Türkiye'nin demokratik-
leşme yolunda gösterdiği çabayı
baltaladılar. Bunun en son örneğini 15 Tem-
muz darbe girişimine somut bir şekilde
destek vererek gösterdiler. Hala da Türki-
ye'ye diz çöktürmek, istikrarsız bir ülke ha-
line getirmek için gizli gizli çalışmalarına
devam ediyorlar."
Latic, Türkiye ile Bosna Hersek arasında
dil, kültür ve din birliğinden kaynaklanan
tarihsel bir ortak geçmiş bulunduğunu dile
getirerek, bu tarihsel bağın her zaman iki
ülke arasında sağlam ve kalıcı ilişkilerin
devam etmesini gerektirdiğini vurguladı.

BOSNA’YI İKİNCİ ENDÜLÜS
YAPMAYA KALKIŞTILAR

Prof. Dr. Latic, Osmanlı'nın yıkılışından
sonra Bosna Hersek üzerinde sürekli bir şe-
kilde oyunlar oynandığını ve ülkede ikinci
bir Endülüs vakası yaşanması için savaşlar
çıkarıldığını savundu.
Bosna Hersek'in de içinde olduğu bölgede
tarih boyunca iki din olduğunu anlatan
Latic, şöyle devam etti:
''Bosna Hersek'te, Katolikler ve Rus Orto-
dokslar vardı. Müslümanları savunacak,
onlara destek verecek kimse olmadığı için
bu iki din arasındaki çatışmaların faturası
Müslüman Boşnaklara ödetildi. Oysa
Bosna Hersek, farklı dinlerden, kimlikler-
den, ırklardan insanların refah ve huzur
içinde yaşadığı bir ülkeydi. Bu farklılıklar,
bizim zenginliğimizdi ve hiçbir zaman
savaş nedeni olmadı. Osmanlı'dan sonra
gelen yönetimler bu savaşları çıkardı. Bu
rejimler Bosna Hersek'in bu kültürel, dini
zenginliğini istismar etti. Bosna Hersek'i
yok etmek amacıyla bunu yaptılar. Bos-
na'yı, Boşnakları yok etmeye, kalanları ise
Türkiye'ye göndermeye çalıştılar.
Endülüs'te yaşan soykırımda en az 3 mil-
yon Müslüman öldürüldü. Binlerce Müslü-
man sürgün edildi. Aynı yöntem Bosna

Hersek'te de uygulandı. Komünist rejimler,
Boşnak halkını yok etmeye, tarih sahnesin-
den silmeye çalıştı. O günlerde Türkiye,
Bosna Hersek'i savunacak kadar güçlü bir
silah sanayisine sahip değildi. Ama şimdi
durum çok daha farklı. Her şey değişti.
Türkiye'nin Bosna Hersek'e gelmesi, sahip
çıkması Boşnakların daha çok kendilerine
güvenmelerini sağlıyor. Çünkü Bosna Her-

sek artık biliyor ki onların dilini, dinini, kül-
türünü savunacak bir devlet var.''
Latic, ABD'nin, Türkiye ile ilişkilerini en ni-
hayetinde yeniden gözden geçirmek zo-
runda kalacağını belirterek, "Eski ABD
Başkanı Barack Obama döneminde başla-
yan gerginliği, Trump da devam ettiriyor.
ABD'de iç ve dış politika yapıcılar var. Bu
bağlamda Trump, dış politikada maalesef

istikrarlı bir politika yerine iç politikaya oy-
nuyor. Birçok ülke ile sorunlu ilişkiler kur-
masına neden oldu. En nihayetinde ABD,
Türkiye ile ilişkilerini bu gerginlik üzerin-
den sürdüremez. Türkiye ile ilişkilerini nor-
malleştirme yoluna gideceği gibi Ortadoğu
politikasını da yeniden şekillendirmek zo-
runda kalacaktır.'' diyerek konuşmasını 
tamamladı.

BOSNA HERSEK İKİNCİ
ENDÜLÜS OLMAYACAK
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (IUS) Ö�retim Üyesi Prof. Dr. Cemal Latic, Türkiye'nin Balkanlar'-

daki etkinli�iyle ilgili, "Cumhurba�kanı Erdo�an, sadece Bo�naklara de�il, bütün Balkanlar'a aynı
minvalde yakla�ıyor. Türkiye sayesinde Bosna Hersek ikinci Endülüs olmayacak" ifadesini kullandı

Cemal LaticCemal LaticCemal LaticCemal LaticCemal Latic
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DÜSSELDORF
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan’ın Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ)
mensuplarına sığınma

hakkı vermesi, Almanya’nın
Düsseldorf kentindeki
Yunanistan Başkonsolosluğu
önünde protesto edildi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla
konsolosluk önüne gelen pro-
testocular, Yunanistan
Başkonsolosluğu önüne üze-
rinde “Darbecilere destek olan-
lara lanet olsun” yazılı siyah
çelenk bıraktı. www.timebal-
kan.com’a göre: gösteriyi orga-
nize eden “Türkiye sevdalıları
Wuppertal” adlı inisiyatif
adına konuşan Murat Güneş,
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, Yunanistan ile iyi kom-
şuluk ilişkileri kurmak istedik-
lerini ancak darbecilere kucak
açmalarını asla kabul edeme-

yeceklerini söyledi. Güneş,
“Yunanistan ile iyi ilişkiler kur-
mak istiyoruz ama bunun için
savaş gemileri ve uçaklarıyla
bizleri tahrik etmeyi bırakma-
ları gerekiyor. Özellikle de
katil FETÖ’cülere, katil darbe-
cilere destek çıkmayın.
Yunanistan’a bu kararıyla ‘249

şehidin kanı seninde eline
bulaşmıştır’ demek istedik.
DHKP-C üyelerini ülkenizde
barındırmayın.” dedi.
Göstericiler, “Yunanistan şaşır-
ma, sabrımızı taşırma” şeklin-
de slogan atıp, “Türkiye düş-
manı politikalara son verin”
şeklinde dövizler taşıdı.

Türkiye Maarif Vakf�’n�n (TMV) Bosna Hersek'in ba�kenti
Saraybosna'da açt��� ve eylül ay�nda ilk ö�rencileriyle bulu�-

maya haz�rlanan Maarif Okullar�na kay�tlar ba�lad�

��T�P
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk Kızılayı
Makedonya’nın İştip
kentinde Hamidiye

Medresesi’nde yetim ve
yetim ailelerine Dünya Yetim
Günü vesilesiyle iftar verdi.
Aynı zamanda ihtiyaç sahibi
ailelere gıda paketi yardımın-
da bulundu. Programa Türk
Kızlayı Yönetim Kurulu
Üyesi Tuncay Kopuz, Kızılay
Adana Şubesi Başkanı
Ramazan Saygılı, Beşiktaş
Şubesi Başkanı Maksut Balta,
Ümraniye Şubesi Başkanı Ali
Şentürk ve Din Hizmetleri
Müşavirliğine bağlı bölge
imamları katıldı. www.time-
balkan.com’a göre: Türk
Kızılayı Yönetim Kurulu
Üyesi Tuncay Kopuz, “Bir
söz vardır gözden ırak olan
gönülden de ırak olurmuş

diye, bu söz sizler için hiçbir
zaman geçerli olmayacak
çünkü siz bizim gönüllerimi-
zin hep en kıymetli yerinde
oldunuz” dedi.
Bu topraklarda kendimi hiç
yabancı hissetmiyorum
diyen Kopuz, “Şehirler, kasa-
balar, köyler, sizler ülkemde
yaşadığım duyguları bana
yaşatıyorsunuz. İyiki varsı-
nız, hep var olun inşallah. Bu

yıl 150. yılını kutlayan, bu
kırmızı hilali dünyaya arma-
ğan eden Türk Kızılayı 1995
yılından bu yana bu toprak-
lardaki ihtiyaç sahipleri soy-
daşlarımızın hep yanında
oldu, bundan sonra da olma-
ya devam edecek. Amacımız
kardeşlerimizin yanında
olmak, Ramazanın bereketini
sizlerle paylaşmak” şeklinde
konuştu.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV)
Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da açtığı ve eylül ayında
ilk öğrencileriyle buluşmaya hazırla-
nan Maarif Okullarına kayıtlar başla-
dı. Bosna Hersek'i Fetullahçı Terör
Örgütü (FETÖ) bağlantılı okullardan
temizlemeyi hedefleyen Maarif
Okullarının, anaokulundan liseye
kadar 850 öğrenciye eğitim vermesi
planlanıyor. www.dunyabulteni.net’e
göre: TMV Balkanlar Koordinatörü
Salih Sağır, AA muhabirine 2016'nın
haziran ayında kurulan ve kurulduk-
tan hemen sonra hızlı bir şekilde teş-
kilatlanmaya başlayan vakfın Balkan
ülkelerindeki eğitim faaliyetleri hak-
kında bilgi verdi.
Vakfın, Balkanlar'daki faaliyetlerinin
Kosova, Arnavutluk, Makedonya,

Romanya ve Bosna Hersek'in yanı
sıra Kuzey Kıbrıs Türk
Cumhuriyeti'ni de kapsadığını belir-
ten Sağır, Kosova'da eğitime başladık-
larını ve şu anda orada bir ilköğretim
okulunun bulunduğunu ifade etti.
Sağır, Makedonya'da da bir ay önce
bir okul satın aldıklarını anımsatarak
Bosna Hersek'te bu yıl eğitime başla-
nacağını ve bir süre önce kayıtların
başladığını aktardı. Arnavutluk'taki
faaliyetlerini de güzel bir projeyle
sürdürdüklerini anlatan Sağır,
Romanya'da da bir okul kampüsü
alarak eğitime hazırlandıklarını aktar-
dı. Sırbistan, Bulgaristan ve Karadağ
gibi diğer bölge ülkelerinde de faali-
yet göstereceklerini söyleyen Sağır,
"TMV, Türkiye Cumhuriyeti adına
yurt dışında eğitim faaliyeti yapmaya
tek yetkili kurumdur. Bu bizim için
çıkarılmış olan özel bir kanunla belir-
tilmiştir." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'teki kampüsün,
TMV'nin ana kampüslerinden biri
olacağını ifade eden Sağır, eğitime
Saraybosna ile başlayacaklarını ancak
Tuzla, Bihac ve Zenica gibi büyük
şehirlerde de faaliyetlerini sürdüre-
ceklerini söyledi. Kampüste anaoku-
lundan lise son sınıfına kadar eğitim
verileceğini aktaran Sağır, vakfın
lisanslarının ara sınıftaki öğrencileri
de kabul edebilecek şekilde tescil
edildiğini vurgulayarak "FETÖ okul-
larından çıkıp gelmek isteyen öğren-
cilere bütün kapılarımızı açmış bulu-
nuyoruz." dedi. Bosna Hersek'teki
okulun Boşnakça, Türkçe ve İngilizce
olmak üzere 3 dilde eğitim vereceğini
söyleyen Sağır, "Biz prensip olarak
yerel mevzuatın, Eğitim Bakanlığının
sunmuş olduğu imkanları en iyi şekil-
de kullanarak bu altyapıyı hazırlıyo-
ruz. Bunun için kadrolarımızı oluştu-
ruyoruz." diye konuştu.

Türk K�z�lay�, ��tip’te yetimlere iftar verdi

FETÖ’cülere sı�ınma hakkı veren
Yunanistan’a gurbetçilerden protesto

AT�NA - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kemer sıkma önlemleri ve hükü-
metin ekonomi politikalarına
karşı gidilen genel grev nedeniy-

le Yunanistan’da kamu hizmetleri aksar-
ken, ulaşımda zorluklar yaşandı. Çatı
sendikalar, Yunanistan Kamu Çalışanları
Federasyonu (ADEDY), İşçi Sendikaları
Genel Konfederasyonu (GSEE) ve
Mücadeleci İşçi Kolları Birliği’nin
(PAME) çağrısıyla greve gidilirken, baş-

kent Atina ve Selanik’te gösteriler
düzenlendi.www.timebalkan.com’a göre:
başkent Atina’da düzenlenen gösteriler-
de bazı göstericiler ile polis arasında
arbede yaşandı. Hava kontrolörlerinin
öğle saatlerinde 3 saatlik iş bırakma
eylemi nedeniyle Atina Eleftherios
Venizelos Uluslararası Havalimanı’nda
onlarca uçuşta iptal ve ertelemeler ger-
çekleşti. Ülkedeki ilk ve orta öğretim
kurumları kapalı. Hastanelerde ise sade-
ce acil servisler hizmet veriyor. Demir
yolu ve liman işçilerinin 24 saatlik greve

gitme kararı nedeniyle ülkede tren ve
özellikle adalar ile ana karayı bağlayan
deniz seferleri tamamen iptal edildi.
Atina’da ise otobüs ve troleybüsler hiz-
met vermedi. Öte yandan, gazetecilerin
greve katılımı nedeniyle televizyonlarda
haber bültenleri yayınlanmazken, azete-
ler çıkmadı. Yunanistan ve kreditörleri
arasında ağustosta sona erecek kurtarma
paketi programı kapsamında bulunan
2019 ve 2020 yılları için emeklilik maaş-
larında yeni kesintiler ve vergi artışları,
büyük tepki çekiyor.

Genel grev Yunan halk�na hayat� zehir etti

MAARİF OKULLARI BOSNA
HERSEK'TE KAPILARINI AÇIYOR



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 11

11 4 Haziran 2018
Pazartesi

PR��T�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

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

tarafından kurulan Kosova
Merkez Hastanesi Yoğun
Bakım Kliniği hizmete
açıldı. 27 yataklı yoğun
bakım ünitesinin tadilatı-
nın yanı sıra en son tekno-
loji tıbbi donanımlar ile
desteklenmesi ve yoğun
bakım ünitesine hizmet
vermek üzere bağımsız bir
gaz sisteminin kurulumu
TİKA tarafından gerçekleş-
tirildi. TİKA tarafından
gerçekleştirilen projenin
açılış programına T.C. Priş-
tine Büyükelçisi Kıvılcım
Kılıç, Kosova Sağlık Bakanı
Uran İsmaili ve TİKA Baş-
kan Yardımcısı Birol Çe-
tin’in yanı sıra hastane
yöneticileri ve çalışanları
katıldı. Kosova Sağlık Ba-
kanı Uran İsmaili, Tİ-
KA’nın ülkesine yaptığı
yardım ve desteklerden do-
layı memnuniyet duyduk-
larını, özellikle sağlık
alanında yapılan yardımla-
rın asla unutulmayacağını
söyledi. İsmaili, Yoğun
Bakım Kliniğinin yapı-

mıyla birlikte Kosova Mer-
kez Hastanesi’nin büyük
bir eksiğinin tamamlandı-
ğını, modern donanımı ve
tadilatıyla hastanenin çeh-
resinin değişitiğini, Kosova
halkının Türkiye tarafın-
dan yapılan bu iyiliği unut-
mayacağını belirterek
ülkesi adına teşekkür etti.
T.C. Priştine Büyükelçisi
Kıvılcım Kılıç ise TİKA’nın
gittiği her coğrafyayı güzel-
leştirdiği, kalıcı eserlere
imza attığı, TİKA’nın hem
Kosova hem de dünyanın
farklı yerlerinde değişik
alanlarda çok önemli proje-
leri olduğunu söyledi. Bü-
yükelçi Kılıç, özellikle
sağlık alanı halkın, insanın
hayatına doğrudan doku-
nan bir alan olduğu için bu
tarz projelerin öncelikli ve
hayati öneme sahip oldu-
ğunu belirtti. TİKA tarafın-
dan 2017 yılı başında
başlayan çalışmalar çerçe-
vesinde Kosova Merkez
Klinikleri Hastanesi Yoğun
Bakım Kliniği’nin tadilatı
gerçekleştirildi. Proje çerçe-
vesinde son model tıbbi do-
nanımlar ile birlikte yoğun
bakım doktorlarının ve
hemşirelerinin yer alacağı
alanların mobilyaları da
TİKA tarafından sağlandı. 

Balkan Haberleri

Kosova Merkez Hastanesi’ne
YO�UN BAKIM KL�N���

T�RAN - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA,) ile
eğitim, kültür ile insani yardım

içerikli faaliyetlerde bulunan Alsar
Vakfı işbirliğinde Ramazan ayı müna-
sebetiyle Arnavutluk’un farklı şehirle-
rinde yaşayan 3 bin 500 yetim çocuğa
gıda malzemelerinden oluşan yardım
kutuları düzenlenen programla teslim
edildi. Başkent Tiran’daki “Farie
Hoti” Spor salonunda gerçekleştirilen

programa Tiran Belediye Başkanı
Erion Veliaj, T.C. Tiran Büyükelçisi M.
Ahmet Yörük, TİKA Tiran Program
Koordinatörü Necip Özay Özütok,
Alsar Vakfı Başkanı Mehdi Gurra,
TİKA Uzmanı Arnavutluk Masa So-
rumlusu Fulya Aslan, TİKA Uzmanı
Nesrin Özsaraç, çok sayıda davetli ve
yetim katıldı. Alsar Vakfı Başkanı
Gurra, Mübarek Ramazan ayında
yetim çocuklara gıda paketlerinin da-
ğıtımının sağlanmasından dolayı
mutluluk duyduğunu, daha önce Tİ-

KA’nın desteğiyle birçok projeye imza
attıklarını ve bu işbirliğin devam et-
mesini arzuladığını ifade etti.Tiran
Belediye Başkanı Erion Veliaj, Tİ-
KA’nın hiçbir zaman desteğini esirge-
mediğini belirterek “Sel olduğunda
birlikteydik, ana okulları inşa ettiği-
mizde, ağaç diktiğimizde, oyun alan-
ları inşa ettiğimizde birlikteydik.
Ramazan ayı nedeniyle tüm ihtiyaç
sahibi aile ve çocuklar için bu daya-
nışma etkinliğinde de birlikte olmak-
tan memnuniyet duyuyorum” dedi.

Türk ��birli�i ve Koordinasyon Ajans� Ba�kanl��� (T�KA) ta-
raf�ndan Alsar Vakf� i�birli�inde Arnavutluk’ta 3 bin 500

yetim çocu�a g�da malzemesi deste�inde bulunuldu

TİKA’dan Arnavutluk’taki
yetimlere gıda yardımı
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ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Bursa Büyükşehir Belediyespor spor-
cusu Samet Karagöz, Dünya
Gençler Karate Ligi 1. Etabı’nda

üçüncü oldu. Karate sporunun Tokyo
2020 Olimpiyat Oyunları ile Buenos Aires
2018 Yaz Gençlik Olimpiyat Oyunları
programına girmesinin ardından, Dünya
Karate Federasyonu';nun bu yıl hayata
geçirdiği Gençler Dünya Karate Ligi’nde
sezonun ilk etabı Bulgaristan’da yapıldı.
Sofya’da düzenlenen organizasyona, 73
ülkeden 1877 karateci katıldı.‘Yıldız’,
’ümit’ ve ‘genç’ kategorilerinde yapılan
maçlarda milli formayla Bursa’yı temsil
eden Büyükşehir Belediyespor sporcusu
Samet Karagöz, ‘yıldız erkekler’ 50 kilo-
gram kumite maçlarında ilk turu geçti.
Karagöz, ikinci turda Karadağlı rakibi
Emre Saliju’yu 5-1, üçüncü turda İtalyan
Nicola Guarino’yu 3-0 ile yenerek çeyrek
finale yükseldi. Çeyrek finalde Alman
Rami Alastal’ı 3-0 mağlup eden Karagöz,
yarı finalde Rus rakibi Valeriy Fedetov’a
3-0 mağlup olarak üçüncü oldu. Elde etti-
ği başarıyla adını en iyiler listesine yazdı-
ran genç sporcu, 7-8 Temmuz tarihlerinde
Hırvatistan’ın Umag şehrinde yapılacak
Dünya Gençler Karate Ligi 2.Etabı’nda
ülkemizi temsil etmeye hak kazandı.

19’uncu Balkan Da�c�lar Birli�i Genel Kurulu Türkiye Da�c�l�k
Federasyonu ev sahipli�inde Bursa’da gerçekle�ti

BURSA
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Tayyare Kültür
Merkezinde gerçekleşen
toplantıya başta Türkiye

olmak üzere, Bulgaristan,
Yunanistan, Karadağ, Bosna
Hersek, Hırvatistan,
Makedonya, Arnavutluk,
Çekya, Slovenya ve
Sırbistan'dan toplam 33 delege
katıldı. Toplantıda Balkan
Ülkeleri arasında dağcılık ilişki-
lerinin arttırılması, ortak çalış-
malar ve yarışmalar yapılması
planlanırken Türkiye Dağcılık
Federasyonu Akademik
Dergisi'nin faaliyetleri, spor tır-
manış branşında Türkçe eğitim

kaynağı açığını kapatabilmek
için "Learning to Climb
Indoors" adlı kitabın Türkçe
yayın haklarının alınması ve
Bosna Hersek Marş Mira
Yürüyüşü katılım şartları belir-
lendi. www.haberler.com’a
göre; Türkiye Dağcılık
Federasyonu Başkanı Prof.Dr.
Ersan Başar, "Bursa gerek doğa-
sı gerekse dağcılık alt yapısı,
dağcı ve kulüp sayısınınsa fazla
olması bakımından bizim için
çok önemli bir kent.
Belediyelerin desteği ile
Bursa'da sahada güzel işler ger-
çekleştirmeye çalışıyoruz. Eylül
sonunda da Bursa'da Balkan
Spor Tırmanış Şampiyonası
düzenleyeceklerini" söyledi.

T�rman�� �ampiyonas�
EYLÜL’DE BURSA’DA

Balkan Spor

Bursal� Samet,
Sofya’dan madalya
ile döndü

K�rcaali’de yenilenen
“Drujba” stad� aç�ld�
KIRCAAL� - BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis, yenilenen “Drujba” stadyu-
mun açılış töreninde şunları belirt-

ti: “Bugün yenilenen stadyumun açılışını
yapmaktayız ve umarız ki burada
Kırcaali Arda Futbol Spor Kulübü takımı-
nın Bulgaristan Kupası finalini oynaması-
nı ümit ediyoruz”. Başkan Azis, 23
Mayıs’ta takımın yeni sezona başladığını
belirtti. Kırcaali Arda futbol takımı 94 yıl
sonra iki kupa kazanmayı başardı.


