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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
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Sayfa 3’teRifat SAİT

Duvarlar önce
birleştirir

sonra yıkılır

Trump şimdi de
Karadağlıları kızdırdı

Mültecilerin yeni adresi
BOSNA HERSEK ZORDA

¥ aBD Başkanı Donald Trump’ın
Fox News’e verdiği mülakatta kul-
landığı “Karadağ çok güçlü bir
halkı olan küçük bir ülke. Çok kav-
gacı insanlar. Bu insanlar bir anda
saldırganlaşabilir. Tebrikler.
Üçüncü Dünya Savaşı’ndasınız.”
İfadelerine Karadağ Hükümeti sert
tepki gösterdi. Hükümet yetkilileri,
ABD Başkanı Trump’ın Karadağ ile
ilgili açıklamasına, “Karadağ tarihi,
gelenekleri ve uyguladığı barışçıl
siyasetiyle gurur duyan bir ülke”
şeklinde tepki gösterdi. Karadağ
basınında yer alan haberlerde de
Trump’ın söylemleri “komik” ola-
rak nitelenerek ABD Başkanı tara-
fından yapılan yorumların, Rusya
ile bağlantısı olduğu iddia edilen
muhalefetteki Demokratik
Cephe’yi (DF) “cesaretlendirdiği”
vurgulandı.

¥ Prizren “Ukshin Hoti” Kamu
Üniversitesi 2018- 2019 öğretim
yılında 90’nı Türkçe olmak üzere
toplam 2080 öğrenci kabul ede-
cek. İlk kayıt dönemde Türkçe 3
bölüme 22 öğrenci başvuruda
bulundu.  Prizren
Üniversitesi’nde 9 Temmuz’da
başlayan birinci kayıt dönemi
tamamlandı. Prizren Üniversitesi
Türkçe Bölümler Koordinatörü
Yrd.Doç.Dr.Elsev Brina Lopar, bu
kayıt döneminde öğrencilerin
ilgisinin memnun edici olduğunu
söyledi. Bölümlere göre başvuran
öğrenci adayların sayısı şöyle:
Sınıf Öğretmenliği 6
Okul Öncesi Öğretmenliği 10
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 6

Prizren üniversitesi’nin
Türkçe bölümüne
yoğun ilgi

5’te

3’te

¥ 15 temmuz türkiye’deki
hain FetÖ darbe girişiminin
ikinci yıldönümü nedeniyle
türkiye mezunları Birliği,
ıDea, arasta ve liberal
Demokrasi merkezi sivil
toplum örgütlerinin girişimi
üzere ve tiKa tarafından
desteklenen “Demokrasi
Dayanışması” yürüyüşü

Priştine’nin nena teresa
meydanı’ndan başladı zahir
Pajaziti meydanı’nda sona
erdi. türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç,
bu anlamlı eyleme katıldık-
ları ve türkiye’ye sundukla-
rı desteklerinden dolayı
katılımcılara türkiye
cumhuriyeti Devleti ve

türk halkı adına şükranları-
nı dile getirdi. Kosova
Demokratik türk Partisi
(KDtP) Genel Başkanı ve
Kamu Yönetimi Bakanı
mahir Yağcılar da, her
zaman türk halkının yanın-
da olduklarını vurgulaya-
rak, 15 temmuz'u unutma-
yacaklarını söyledi. 4’te

Avrupa Birliği’nin (AB) 2016’da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alter-
natif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların son

dönemde yoğun olarak Bosna Hersek’e girmeleriyle başlayan kriz devam ediyor
¥ Binlerce sığınmacının 2018’in
başından itibaren Bosna Hersek’e
yasa dışı yollarla giriş yapması ve AB
ülkesi Hırvatistan sınırı yakınlarında
bulunan şehirlerdeki park gibi açık
alanlarda kurdukları çadırlarda kal-
ması sığınmacı meselesinin büyüme-
sine neden oldu. Sivil toplum yetkili-
leri, Bosna Hersek’in Bihac ve Velika
Kladusa gibi şehirlerinde kalan
sığınmacıların bir an önce kapalı
alanlara yerleştirilmesi çağrısında
bulundu. Öte yandan, Bosna
Hersek’e 2018’in başından itibaren 8
binden fazla sığınmacının yasa dışı
yollardan girdiği belirtilirken, bu
kişilerin çok azının sığınma talebin-
de bulunduğu ve büyük çoğunluğu-
nun Bosna Hersek’i geçiş ülkesi ola-
rak kullandığı açıklanmıştı.
Ülkedeki sığınmacıların bir kısmı
daha önce Salakovac’taki bir sığın-
macı merkezine yerleştirmiş, bir kıs-
mının da Hadzici’deki Usivak Kışlası
ile Velika Kladusa’daki Agrokomerc
firmasına ait boş binaya yerleştiril-
mesi kararlaştırılmıştı. 3’te

¥ Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’de düzenlenen ABD-
Adriyatik Haritası (A5) toplantı-
sında Güneydoğu Avrupa’nın
güvenliği ele alındı. Hırvatistan
Savunma Bakanı Krsticevic,
Hırvatistan’ın savunma ve güven-
lik alanındaki en önemli ortağının
ABD olduğunu vurguladı. 10’da

Hırvatistan ve aBD
avrupa’nın 

güvenliğini görüştü

Kosovalılar’DaN, TürK 
DemoKrasisiNe DesTeK
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TİKA’dAn SırbİSTAn 
güvenlİK güçlerİne eğİTİm 

Güncel

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.), Edirne’de bulunan

ve Türkiye’nin en önemli kül-
tür varlıklarından biri olan
Uzunköprü’nün görselinin yer
aldığı pulla “En İyi Avrupa
Pulu” yarışmasına katıldı.
Avrupa Kamu Posta İşletmeci-
leri Birliği (PostEurop) tarafın-
dan 2002 yılından beri
düzenlenen ve bu seneki te-
ması “Köprüler” olarak belir-
lenen “En İyi Avrupa Pulu”
yarışmasında 9 Eylül 2018 tari-
hine kadar internet üzerinden
oy kullanılabilecek. Çeşitli ül-
kelere ait pulların
"http://www.posteurop.org/e
uropa2018"www.posteurop.or
g/europa2018 adresinde be-
ğeni ve oylamaya sunulduğu
yarışmanın sonuçları 3 Ekim
2018 tarihinde Gürcistan’da
gerçekleştirilecek PostEurop
Genel Kurulu’nda açıklana-
cak.  “En İyi Avrupa Pulu” ya-
rışmasında Türkiye’yi temsil
eden pulda görseline yer veri-
len Uzunköprü, dünyanın gü-
nümüze ulaşan en uzun taş
köprüsü olma özelliği taşıyor.
Edirne’nin Uzunköprü ilçesin-
deki Ergene Nehri üzerinde
yer alan ve Sultan II. Murad

döneminde 1392 metre uzun-
luğunda inşa edilen tarihî
köprü, UNESCO Dünya Miras
Geçici Listesi’nde bulunuyor. 

FİLATELİ ALANIN-
DAKİ ULUSLARARASI

BAŞARILAR 
ÖDÜLLERLE TAÇLA-

NIYOR

PTT A.Ş., “En İyi Avrupa
Pulu” yarışmasında bugüne
kadar pek çok başarı elde etti.
Geçen yıl “Kaleler” temasıyla
düzenlenen yarışmaya Kars
Kalesi görselli pulla katılan
Şirket, “Çevrimiçi (İnternet
Oylaması)” kategorisinde en
fazla oyu alarak “Avrupa’nın
En İyi Altın Pulu” ödülünün
sahibi oldu. PTT A.Ş. daha ön-
ceki yıllarda da yarışmada
önemli dereceler elde etti. 2011
yılında “Ormanlar”, 2013 yı-
lında “Posta Arabaları ve
Posta Araçları”, 2015 yılında
“Eski Oyuncaklar” temalı pul-
larla “Avrupa’nın En İyi Altın
Pulu” ödülünü kazanan PTT
A.Ş., 2012 yılında “PostEurop
(Türkiye’yi Ziyaret Edin)”,
2014 yılında ise “Ulusal Müzik
Enstrümanları” temalı pullarla
“Avrupa’nın En İyi Gümüş
Pulu” ödülünü aldı. 
bulunuyor. 
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PTT, ‘KöPrüler’ Temalı Pulla ‘en
İyİ avruPa Pulu’ yarışmasında 

“En İyi Avrupa Pulu” yarışmasında Türkiye’yi temsil eden pulda görseline yer verilen Uzunköprü,
dünyanın günümüze ulaşan en uzun taş köprüsü olma özelliği taşıyor

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve
Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı

ve T.C Emniyet Genel
Müdürlüğü işbirliğinde
düzenlenen "Uluslar-
arası Polis Eğitimi İşbir-
liği Projesi’ kapsamında
Sırbistan'ın başkenti
Belgrad'da, Sırbistan
hudut kapılarında gö-
revli 16 personelin katı-
lımıyla “Seyahat
Belgeleri Sahteciliği Uz-
manlık Eğitimi” gerçek-
leştirildi. Emniyet
Genel Müdürlüğü
Hudut Kapıları Daire
Başkanlığından görev-
lendirilen heyetin ver-
diği eğitime katılan

polis memurları duy-
dukları memnuniyeti
dile getirdiler. Hudut
Kapıları Daire Başkanı
Yardımcısı Naci Sümer,
Sırbistan İçişleri Bakan-
lığı Uluslararası İlişki-
ler Daire Başkanı Jasna
Rıstiç ile mevcut işbirli-
ğinin geliştirilmesi im-
kanları üzerine de
görüşmelerde bulundu.
Eğitim sonunda katı-
lımcılara sertifikaları
Sırbistan İçişleri Bakan-
lığı Hudut Kapıları
Polis Başkanı’nın eğitim
danışmanı Slobodan
Çopiç’in de katılımıyla
gerekleştirilen bir tö-
renle dağıtıldı.  “Ulus-
lararası Polis Eğitimi
İşbirliği Projesi”nin
2018 yılı programında
30 Nisan-04 Mayıs 2018

tarihleri arasında Sırbis-
tan’da “Uyuşturucu
Suç Soruşturmaları Eği-
timi” düzenlenmişti.
Proje kapsamında iler-
leyen günlerde Sırbis-
tan İçişleri Bakanlığı
personeline yönelik
Türkiye'de uygulamalı
bir eğitim programı dü-
zenlenmesi planlanıyor.
Türkiye ile güvenlik iş-
birliği içerisinde olan
ülkelerin emniyet teşki-
latları arasındaki ilişki-
lerin güçlendirilmesi,
özellikle polis eğitim
kurumları arasında eş-
güdüm ve iş birliğinin
sağlanması amacıyla
2007'den bu yana
"Uluslararası Polis Eği-
timi İşbirliği Projesi"
yürütülüyor.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve T.C.
Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen “Uluslararası

Polis Eğitimi İşbirliği Projesi” kapsamında, Sırbistan polisine
“Seyahat Belgeleri Sahteciliği Uzmanlık Eğitimi“ düzenledi



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 03

23 Temmuz 2018
Pazartesi 3Balkan Haberleri

SARAYBOSNA
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Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı ve Sa-
vunma Bakanı Krasi-

mir Karakaçanov, düzensiz
göçle Avrupa Birliği’ne
(AB) giriş yaptıktan sonra
Batı ülkelerine ulaşan göç-
menlerin, giriş yaptıkları
ilk AB ülkesindeki kay-
dına göre o ülkeye geri yol-
lanması yaklaşımına karşı
çıktı.
www.timebalkan.com’a
göre; özel bir kanala yap-
tığı açıklamada, AB’nin
yeni yaklaşımının, göç-
menlerin ilk kayıt olduk-
ları ülkeye geri
yollanmasından yana oldu-
ğunu anımsatan Karakaça-
nov, ülkeden transit geçiş
yaparak Avrupa’ya gittiği
tahmin edilen 45 bin kişiyi
kastederek, “Bulgaristan’a
45 bin kaçak göçmenin geri
yollanmasına kesinlikle
karşıyız.” dedi.
Karakaçanov, Almanya
Başbakanı Angela Mer-
kel’in yaklaşımını da eleş-
tirerek, sözlerini şöyle

sürdürdü: “Angela Merkel,
Almanya ve diğerler bazı
ülkeler gibi sorumsuzca
kaçak göçe kapılarını açan-
lar şimdi onlara sahip çık-
sınlar. Yıllar önce
Ortadoğu, Afrika ve Afga-
nistan’dan yola çıkanlar
Bulgaristan’a gelmek zaten
istememişti. Onlar, Merkel
gibi diğer Avrupa liberalle-
rinin daveti üzerine hare-
kete geçmişti. Bulgaristan
bunlara sadece transit geçiş

koridoru olmuştu. Bulga-
ristan’ın bugünkü ve eski
hükümetleri asla kaçak
göçmen kabul etmek iste-
memiştir.”Bulgaristan’ın
bu konudaki tavrının
daima net olduğunu dile
getiren Karakaçanov, şun-
ları kaydetti: “Ülkemiz, en-
tegre olmak istemeyen,
çalışmak istemeyen, sadece
sosyal yardım almak talep
eden kaçak göçmenlerin is-
tilasına boğulursa biz ne

yapacağız? Eskiden biz
(AB’nin karşısında) hep
uslu davranmıştık ancak
Bulgaristan artık benzer in-
sanların ülkemize geri yol-
lanmasını kesin olarak
kabul edemez.” Karakaça-
nov, Avrupalı politikacılara
bencil davranmamaları
çağrısında bulunarak, göç-
menlerin AB’yi bir “yar-
dım kuruluşu” olarak
görmekten vazgeçmeleri
gerektiğini savundu.

Avrupa Birliği’nin (AB) 2016’da Batı Balkan rotasını kapatma kararının ardından alter-
natif güzergahlar üzerinden Batı Avrupa ülkelerine ulaşmaya çalışan sığınmacıların
son dönemde yoğun olarak Bosna Hersek’e girmeleriyle başlayan kriz devam ediyor

Prizren Üniversitesi’nin
türkçe bölümüne yoğun ilgi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya ve Kosova,
sınır ötesi turizm geliş-
tirme projeleri için or-

taklaşa başvuruda bulunacak.
Makedonya Ekonomi Bakanı
Kreşnik Bekteşi ile Kosova Böl-
gesel Gelişim Bakanı Rasim De-
miri görüşmesinde,
Makedonya ve Kosova’nın sınır
bölgeleri, turizm kalkınması
için Avrupa fonlarındaki hibe-
ler için ortak başvuruda bulun-
ması noktasında anlaşmaya
varıldı. İki ülke arasındaki den-

geli bölgesel kalkınma alanında
işbirliğinin derinleştirilmesi ko-
nusunun görüşüldüğü toplantı
sonrası Makedonya Ekonomi
Bakanı Kreşnik Bekteşi, “Top-
lantıda, Makedonya Cumhuri-
yeti’nde bölgelerin finanse
edildiği deneyimleri ve yolları
eşit olarak geliştirilebilmesi için
paylaştık. Özellikle Popova
Şapka (Şar Dağı) ve Brezovica
ile Lipkovo ve Gjilane bölgele-
rinde yeni iş olanakları yarat-
mak ve turist çekmek için
kalkınma hibeleri almak için
AB fonlarına birlikte başvurma
kararı aldık” şeklinde konuştu. 

Makedonya ve Kosova 
turizm için ortak çalışacak

Ünlü Pink Floyd grubunun
1979 sonunda çıkardığı
“The Wall” isimli şarkıyı

ilgili ve ilgisiz pek çok kişi bilir.
İnternette kısa bir araştırmadan
sonra şu anlamına da erişebilirsi-
niz: “The Wall albümünün en
genel olarak konusu bireyin
yaşam koşullarının ve korkuları-
nın neticesinde kendisine, çevre-
sine ve dünyaya
yabancılaşmasını anlatır ve bunun
en büyük nedenine vurgu yapar:
İletişimsizlik. Dış dünya ile ileti-
şimsizlik, izole yaşam ve yabancı-
laşma bireyde dış dünyaya karşı
korku duyma ve ondan korunma
ihtiyacını doğurur. Karşısındaki
birey veya toplumla iletişim kur-
mayan insan ondan korkar. Albüm-
deki temel öğreti budur.”

Berlin duvarının 
yıkılması

Pink Floyd grubu birçok yerde
konserler verdi. Daha sonra 21
Temmuz 1990 tarihinde Berlin Du-
varı’nın yıkılışı sebebiyle bir kez
daha ve çok daha büyük ölçülerde
Berlin’de Roger Waters ve pek çok
sanatçının katılımıyla yeniden ser-
gilendi. İki Almanya’yı bir birin-
den ayıran Berlin duvarı, mümkün
olmayacak bir şeyi başaramadı,
önce Doğu ve Batı Almanya bir-
leşti, daha sonra bu ucube duvar yı-
kıldı.

italyanların 
liBya’daki duvarı

İtalya’nın Libya işgalinde rahmetli
Ömer Muhtar komutasındaki Lib-
yalı Müslümanları büyük bir çitle
ayırmasını ünlü “Çöl Aslanı” fil-
minde görenler olmuştur. İtalya,
Libya’da katliamlar yaptı ama ba-
şaramadı. Çinlilerin, Türklere karşı
yaptığı en uzun duvar olan Çin
seddi asıl amacı olan Türkleri en-
gelleyemedi ama bugün milyon-
larca turisti çekip birleştiriyor.

Balkanlara 
örülmek istenen 

duvarlar

Avrupa Birliği, birbiri arasındaki
sınırları ve gümrük kapılarını açar-
ken, dış dünyaya karşı duvarlar
örüyor. Örneğin AB ülkesi olan
Bulgaristan sözüm ona yasadışı
göçmen akışını engellemek için
Türkiye sınırına inşa edilen yüz-
lerce kilometre uzunluğundaki
duvar ile komşusu Türkiye ile ara-
sına engel koyuyor. Bulgaristan’da
ekonomik sıkıntı ve hatta aç insan-
lar varken milyonarlarca Avro bu
duvara gömülüyor. Hâlbuki Bal-
kanlarda komşular arasında ayrıca
birer kapı vardır ve ona “kapıcık”
deriz. Ama duvarcık, diye bir şey
duymadım, bilmiyorum. Aynı şe-
kilde Sözüm ona komşu Yunanis-
tan yasadışı göçmenleri engellemek
bahanesiyle Türkiye sınırına aralık-
larla çit çekileceğini açıkladı. Muh-
temelen Meriç tarafına yapılacak
bu ayırma Projesini Yunan ordusu

yönetecekmiş. Göçmenler dediğine
bakmayın, Batı Trakya’daki 150
Bin Türk soydaşımızı Türkiye’den
ayırmak istiyorlar. Aynı şekilde
Yunanistan da büyük ekonomik
kriz yaşıyor. Bu çiti hangi parayla
yapacaklar? Tabiki AB fonlarıyla.
Ama ne yapsalar boş, başaramaya-
caklar. Avrupa Birliği mülteci göç-
leri konusunda samimi olsa duvar
örmek gibi geri kalmış bir uygu-
lama yerine Türkiye ile yasa dışı
göçler için yaptığı Geri Dönüş an-
laşmasına uyardı. Yapmadılar.
Diğer yandan Kosova’nın kuzeyde
Sırbistan ile sınır şehri olan Mitro-
visa’ya, Sırplar bir duvar örmeye
çalıştılar. Böylece Mitrovisa’yı Ko-
sova’dan koparabileceklerini hayal
ediyorlardı. Hâlbuki bu duvar
kendi ekonomilerine zarar vere-
cekti. Pişman oldular.

israil’in kendi
mezar taşı olacak

duvar

Son olarak şimdi de terör devleti
İsrail, Filistinli kardeşlerimizin
kendi öz vatanları olan topraklarını
işgal ederek, etraflarına duvarlar
örüyor.
Ördükleri bu duvarlar, inşallah üst-
lerine yıkılacak, onların mezar taş-
ları olacak. Tüm dünyanın gözleri
önünde bir ülke insanları toplu ola-
rak adeta ablukaya alınıp adeta bir
ceza evine sokuluyor. Bu geri kal-
mış, alçakça bir uygulamadır, in-
sanlık dışıdır.

duvar ustaları: 
“masonlar”

Dikkat ederseniz aslında bütün du-
varlar, Türklere, Filistinlilere, Ar-
navutlara, Afrikalılara karşı
yapılıyor. Yani aslında Müslüman-
lara karşı yapılan duvarcılık çalış-
maları. Yine aslında Müslümanlara
karşı kurulmuş ve arkasında Yahu-
dilerin olduğu bilinen bir grup olan
ve Atatürk’ün de yasakladığı Ma-
sonların sözlük anlamı  “Duvar us-
taları” değil midir? Bugün
Filistinlilere Masonların patronları
duvar örüyorlar.  İlginç değil mi?
Ne yaparlarsa yapsınlar, boş. Dava
sahibi  insanlar Allah’ın nurunu ta-
mamlayacağına iman etmişler. Al-
lah’ın bu vaadine hangi duvar
dayanabilir ki? Kalpler önce sami-
miyetle birleşecek sonra bütün du-
varlar yıkılacak inşallah. Belli bir
zamanı var. Yunus suresi 102.ayet:
“De ki: "O halde bekleyin, ben de
sizinle beraber bekleyenlerdenim!"
Zamanı da yaratan Allah çok sabır-
lıdır, sabırlı olmayı emreder. Ey
Müslümanlar! Sabredin, Allah sab-
redenlerle beraberdir.

rifat sait

Duvarlar önce
birleştirir

sonra yıkılır
rifatsait@balkangunlugu.com

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

İZMİR MEKTUBUBosna Hersek’te
sığınmacı sorunu

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İnsan Hakları İzleme Komi-
tesi “Eğitimsiz, Onlar Gele-
ceklerini Kaybediyor, Yunan

Adalarında Mülteci Çocukları-
nın Eğtim Hakkının inkarı” baş-
lıklı 51 sayfalık bir rapor
yayımlayarak, Yunanistan hü-
kümeti tarafından yönetilen
mülteci kamplarında, 2017-
2018 eğitim öğretim yılı içinde
okul çağındaki 3 bin çocuğun
yalnızca yüzde 15’inin okula
kaydolduğunu açıkladı. Okul
öncesi eğitim yaşında olanların
ise yalnızca 100 tanesinin eğitim
aldığı kaydedildi. www.time-
balkan.com’dan alınan bilgilere
göre; Yunanistan’da eğitim alan
mülteci çocukların aksine
Yunan adalarındaki mülteci ço-
cuklarının eğitim hakkı olduğu
Yunan hükümeti tarafından
inkar ediliyor. Okula gidebilen-

lerin çoğunun devletin yönettiği
kamplardan çıkarak mahalli
yetkililer ve gönüllüler tarafın-
dan işletilen evlerde kalmalarını
İnsan Hakları İzleme Komite-
si’nde önde gelen çocuk hakları
araştırıcısı Bill Van Esveld, yıl-
larca adalardaki çocukların eği-

tim haklarını karşılayamaması
sebebiyle, Yunanistan’ın mülte-
cileri Yunan adalarında tutma
politikasından vazgeçmesi ge-
rektiğini söyledi. Van Esveld,
“Yunanistan, adalardaki mülteci
çocuklara okul imkanı sağlaya-
mamakla hem çocuklara zarar

veriyor hem de kendi kanunla-
rını ihlal etmiş oluyor” dedi. Yu-
nanistan hukukuna göre,
mülteci çocukları dahil 5 – 15
yaş arası çocukların eğitimi zo-
runlu ve ücretsiz. Uluslararası
hukuk bütün çocukların ilk ve
orta eğitimden yararlanmasını
garanti altına alıyor. İnsan Hak-
ları İzleme Komitesi Yunan ada-
larında, okul çağındaki 107
mülteci ve göçmen çocukla, Eği-
tim Bakanlığı yetkilileri, Birleş-
miş Milletler yetkilileri ve
mahalli yardım gruplarıyla gör-
üştü, Yunanistan’ın eğitim ka-
nunlarını inceledi. Yunanistan
Hükümeti, Avrupa Birliği ile
Türkiye arasında 2016 Mart
ayında yapılan anlaşma ile Av-
rupa Birliği tarafından destekle-
nen göç politikasıyla
Yunanistan’a gelen mültecilerin
iltica taleplerinin karara bağlan-
masına kadar mültecileri Yunan
adalarında tutuyor.

Yunanistan, mülteci çocuklarına
eğİtİm hakkı tanımıYor

PARİS
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fransa Cumhurbaşkanı
Macron ve Sırbistan Cum-
hurbaşkanı Aleksandar

Vucic, Elysee Sarayı’nda yapı-
lan görüşmenin ardından ortak
basın toplantısı düzenlendi. si-
tesinin haberine göre; Sırbis-
tan’ın AB üyeliği için çözülmesi
gereken konularda bu ülkeye
yardım etmek istediğini dile
getiren Macron, “Bu tarihi oto-
matik kriter olarak görmemiz
gerektiğini düşünmüyorum.
2025 yılına kadar (müzakere)
programında karar verilen ko-
nular hakkında hiçbir şey ya-
pılmadığı takdirde, Sırbistan’ın
Avrupa Birliği’ne girme şansı
yok” dedi. Macron, Sırbistan’ın

AB’ye üyelik müzakerelerinin
etkili olması temennisinde bu-
lundu. “2025 yılında her şey
planlandığı gibi yapılmış
olursa evet (Sırbistan üye olabi-
lir)” diyen Macron, yakın za-
manda Sırbistan’a bir ziyaret
gerçekleştireceğini belirtti. Sır-
bistan Cumhurbaşkanı Vucic
ise “Macron’un hemen üye ola-
bileceğimizi söylese de Belgrad
ile Priştine arasındaki sorun çö-
zülmeden, adalet sistemi re-
forme edilmeden ve diğer
konular hakkında çalışmalar
yapmadan Sırbistan AB’ye üye
olamayacak. Dolayısıyla sorun-
larımızı çözmeliyiz. Bu yapıl-
mazsa (AB üyeliği) olmaz”
diye konuştu.

Fransa’dan 
Sırbistan’a 
‘Ev Ödevi’ 
uyarısı

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren “Ukshin Hoti” Kamu
Üniversitesi 2018- 2019 öğretim
yılında 90’nı Türkçe olmak
üzere toplam 2080 öğrenci kabul
edecek. İlk kayıt dönemde
Türkçe 3 bölüme 22 öğrenci baş-
vuruda bulundu.  Prizren Üni-
versitesi’nde 9 Temmuz’da
başlayan birinci kayıt dönemi
tamamlandı. Prizren Üniversi-
tesi Türkçe Bölümler Koordina-
törü Yrd.Doç.Dr.Elsev Brina
Lopar, bu kayıt döneminde öğ-
rencilerin ilgisinin memnun
edici olduğunu söyledi: 
Bölümlere göre başvuran öğ-
renci adayların sayısı şöyle:
Sınıf Öğretmenliği 6
Okul Öncesi Öğretmenliği 10
Bilgi Teknolojileri ve İletişim 6

Eylül ayında ikinci kayıt döne-
minde daha fazla öğrencinin
başvurmasını beklediklerini be-
lirten Prizren Üniversitesi
Türkçe Bölümler Koordinatörü
Elsev Brina Lopar, mezuniyet sı-
navını geçemeyen çoğu öğrenci-
nin Ağustos’ta mezuniyet
sınavını verdikten sonra ikinci
dönemde kaydını yapacağını
vurguladı. Lopar, Prizren dı-
şında Gilan ve Priştine yanı sıra
Türkiye’den iki öğrenci adayı-
nın da başvurduğunu bildirdi.
www.kosovahaber.net’e göre;
Eğitim Fakültesi çerçevesinde
çalışmalarını sürdüren Sınıf Öğ-
retmenliği ve Okul Öncesi Öğ-
retmenliği bölümlerinde üç
kadrolu öğretim üyesi ve dıştan
angaje edilen öğretim üyeleri ile
her geçen gün öğretim kalite-
sinde artış kaydediliyor.
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YAKOVA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA), Ko-
sova Kültür, Gençlik ve Spor

Bakanlığı ile Yakova Belediyesi ara-
sında Yakova Rüştiye Mektebi Resto-
rasyonu Projesi’nin iş birliği
protokolü imzalandı. Protokolü Tİ-
KA’nın Priştine Koordinatörü Hasan
Burak Ceran, Yakova Belediye Baş-
kanı Ardian Gjini ve Kültür, Gençlik
ve Spor Bakanlığı Sekreteri Veton
Firzi imzaladı. www.kosovaport.com
sitesinin haberine göre; Yakova Bele-
diye Başkanı Gjini, imza töreninin ar-
dından yaptığı konuşmada, TİKA
tarafından restore edilecek Rüştiye
Mektebi’nin şehrin en eski ve en de-
ğerli binalarından olduğunu söyledi.
TİKA’nın Kültür, Gençlik ve Spor Ba-
kanlığının da yardımıyla Yakova’da
çok değerli birkaç yatırım yaptığını
hatırlatan Gjini, yatırım yapılan alan-
lardan birisinin de eğitim olduğunu,
yine TİKA tarafından restorasyonu
gerçekleştirilen “Sadik Stavileci” Öğ-
renci Yurdu ile Küçük Medrese’nin
çalışmalarının devam ettiğini aktardı.
Gjini, “Yakova her gün hem Kosova
bütçesi hem de dostlarımızdan gelen
bağışlar ile farklı bir görünüm ve ka-
rakter alıyor.” dedi. TİKA Priştine
Koordinatörü Ceran da Kosova gene-
linde uyguladıkları projeler içeri-
sinde kültürel mirasın korunmasının
önemli bir yer kapladığını belirtti.
Rüştiye Mektebi’ni kültürel faaliyet-
lerinin yer alacağı bir ortamın tekrar-
dan Kosova toplumuna
kazandırılmasında önemli bir mekan
olarak değerlendirdiklerini söyleyen
Ceran, “Özellikle kültürel faaliyetin
yanı sıra Sadık Stavileci yurduyla da
eğitim alanında Kosova’ya, Yako-
va’ya yatırımlarımız devam edecek.”
ifadelerini kullandı.

TİKA, YAKovA’dAKİ
RüşTİYe MeKTebİ’nİ
onARıYoR

MİTROVİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırpların çoğunlukta olduğu
Kuzey Mitrovitsa belediye-
sinde, İbre nehri üzerin-

deki köprünün karşısında beton
duvarın inşa edilmesi sürüyor.
Çalışmalar Pazar gününde de
devam etti. 50 metre uzunluğu
ve 70 santimetre yüksekliğin-
deki duvarın yapım çalışmaları-
nın bir kaç gün içinde
tamamlanması bekleniyor. Du-
varın yapımı, Kuzey Mitrovitsa
Belediyesi tarafından finanse

ediliyor. Mitrovitsa şehrinin
güney bölümündeki belediye
yetkililerin duvarın yapımına
karşı çıkmalarına rağmen, du-
varın yapımı devam ediyor.
Güneydeki vatandaşlar da bu
duruma tepki gösterdi.
www.kosovaport.com sitesin-
den alınan bilgilere göre: şehri
iki belediyeye bölen İbre nehri
üzerindeki köprüde de çevre
düzenlemesi ile onarım çalış-
maları devam ediyor. Bu çalış-
malar Avrupa Birliği (AB)
tarafından finanse ediliyor.da
spor yaptıklarını ifade etti.

15 Temmuz Türkiye’deki hain FETÖ darbe girişiminin ikinci yıldönümü
nedeniyle “Demokrasi Dayanışması” yürüyüşü Priştine’nin Nena Te-

resa Meydanı’ndan başladı Zahir Pajaziti Meydanı’nda sona erdi

15 Temmuz Demokrasi
Dayanışma yürüyüşü
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yürüyüşe Kamu Yönetimi Ba-
kanı ve KDTP Genel Başkanı
Mahir Yağcılar, Bölgesel Kal-

kınma Bakanı Rasim Demiri, Meclis
Başkan Yardımcısı ve KDTP millet-
vekili Müfera Şinik,  KDTP Millet-
vekili Fikrim Damka, Boşnak
Demokratik Eylem-SDA Partisi mil-
letvekili Duda Balje,  Mamuşa Bele-
diye Başkanı Abdülhadi Krasniç
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kı-
vılcım Kılıç,  Türkiye kurum ve ku-
ruluşlarının Kosova temsilcileri ve
her topluluktan yüzlerce kişi katıldı
ve Kosova, Türkiye, Arnavutların
ulusal bayrakları,  Mısırlı topluluğu
ile SDA bayrakları da dalgalandı.
www.kosovahaber.net’e göre; Tür-
kiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvıl-
cım Kılıç, yürüyüşe katılanları
selamladıktan sonra bu anlamlı ey-

leme katıldıkları ve Türkiye’ye sun-
dukları desteklerinden dolayı katı-
lımcılara Türkiye Cumhuriyeti
Devleti ve Türk halkı adına şükran-
larını dile getirdi. Darbe girişimin
yapıldığı kanlı gecenin ancak geniş
kitlelerin müdahalesiyle aydınlık

bir sabaha kavuştuğunu söyleyen
Kılıç; hiçbir fark gözetmeksizin,
her topluluktan,  yaşlı-genç deme-
den Türkiye Cumhuriyeti Devleti
ve Türk halkı ile yapılan bugünkü
bu dayanışmanın da iki halkın ta-
rihi köklü bağlarının neticesi oldu-

ğunu söyledi. Bu bağları bozmasına
kimsenin gücünün yetmeyeceğini
belirten Kılıç, Kosova halkının her
zaman Türk halkının yanında oldu-
ğunu ifade etti. Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç yürüyüş-
teki konuşmasını ‘Çok yaşa Kosova,
çok yaşa Türkiye’ sözleriyle tamam-
ladı. Büyükelçi Kılıç’ın konuşmasın-
dan sonra yürüyüşe katılanlar uzun
süre Türkiye, Türkiye tezahüratla-
rında bulunup Kosova ile Türkiye
arasında dayanışmayı bir kez daha
en iyi bir şekilde kanıtladılar. Ko-
sova Demokratik Türk Partisi -
KDTP Genel Başkanı ve Kamu Yö-
netimi Bakanı Mahir Yağcılar da,
her zaman Türk halkının yanında
olduklarını vurgulayarak, 15 Tem-
muz'u unutmayacaklarını söyledi.
Yürüyüşe katılan vatandaşlar da
Türkiye'nin her zaman yanında ola-
caklarını söylediler.

PRİŞTİNE’DE

Kuzey Mitrovitsa'daki duvar sorunu çözüldü
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Karadağ’dan  Trump’a tepki

SOFYA- BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Müslümanlar Diyane-
ti’nin merkez yönetim organı olan
Yüksek İslam Şurası Sofya’ da top-

lantı gerçekleştirdi. Şura üyeleri toplu-
mun dini ve sosyal meselelerini
ilgilendiren önemli konuları istişare etti-
ler.  Gündemin içerdiği konulardan biri
de vakıf mallarının yönetimi ve verimli
biçimde işletilmesi oldu. Bununla beraber,
ilk Başmüftü Hocazade Mehmed Muh-
yiddin Efendi adına verilen ödüllerin ha-
zırlık çalışmaları görüşüldü. 15 Ekim 2018
tarihi ödüle aday göstermek için son tarih
olduğu bir kez daha vurgulandı. www.ti-
mebalkan.com’a göre; toplantı esnasında
Yüksek İslam Şurası’nın ilan ettiği 2018 –
“Genç aile yılı” projesi çerçevesinde yürü-
tülen çalışmalar da konuşuldu. Bu bağ-
lamda genç aileler ile ilgili konuları takip
eden özel komisyon raporunda bir STK
ile yapılan ortak çalışma neticesinde 25
genç aile için düğün töreni hazırlanaca-
ğını bildirdi. Genç ailelerin çeyiz gibi
temel ihtiyaçları karşılanacaktır. Bununla
ilgili olarak Yüksek İslam Şurası genç ai-
lelerin projeden yararlanabilmek için baş-
vurabilecekleri son tarih olarak 15 Eylül’
ü belirledi.

Bulgaristan Yüksek İslam
Şurası Sofya’da toplandı

Ahmet GÖKSAN

BAKIŞIN 
ŞAŞISI

“15 Temmuz sabahı Makarios kuv-
vetleri yerini darbecilere bırakmış
kendisi de İngiliz üslerine sığınmıştı.
Darbeyi hazırlayanlar iptida kendi
vatandaşlarını temizledikten sonra
ENOSİS’i ilan edecek akabinde
çoluk -çocuk - kadın - erkek kılıçtan
geçirilecekti. Rum oyunlarını yakın-
dan takip eden Anavatan Rum silah-
ları Türk’ün üzerine çevrilmeden
daha doğrusu onlara fırsat vermeden
20 Temmuz günü gökten denizden
307 sene hakim olduğu topraklara bir
kere daha ayak basmıştı. Bu nedenle
20 Temmuz ne istila ne de Rum hal-
kına karşı girişilen bir harekat değil-
dir”. 1977

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Kıbrıs müzakere sürecinde 50
yılı 03 Temmuz 2018 itibarı
ile gerilerde bırakmış bulunu-

yoruz. Yaşadığımız bu uzun soluklu
süreçte kimlerin gelip kimlerin geç-
tiği ilk anda insanın aklına bile gel-
miyor. Kişiler gelmese de ortalıklara
çıkan bir gerçek vardır. Bu gerçek ise
halen daha müzakerelerin 50 yıl önce
başladığı noktada olduğudur. Buna
karşın neden aynı noktada duruyoruz.
Çünkü Makarios’un 1963 Kasım
ayında Kıbrıs Türk’lerine sunduğu ve
dayattığı çözüm noktasındayız. Bu
süre zarfında uzun süre görüşmelere
katılanlarla daha sonra katılanların
anılarını ve yaşadıklarını yazmaları
gerekiyor. Bu yapılmadığı takdirde
günlük gazeteler de yer alan haber-
lerle toplum yaşananları öğreneme-
diği için boşluğa düşüyoruz. Karşı
taraf ise 1963’de Kıbrıs Türk’lerine
dayattıkları görüşlerini allayıp pulla-
yıp yeni bir şey söylüyormuş gibi ya-
pıyor. Onların bu düşünce yapılarının
değişmesini yeni projeler üretmeden
beklersek daha çok bekleyeceğiz gibi
görünüyor. Yazmakta odluğum Bir
Demet Yaşam kitabımın 4.ünde bu
konuyu geniş içerikte irdelediğimi
paylaşmak istiyorum.
Kıbrıs Rum politikalarının temelinde
AKEL’in belirleyici rolü olduğunu
söylersek fazladan abartmamış olaca-
ğız. Kıbrıs Türk’lerine şirinlik yapa-
rak kendi amaçları doğrultusunda
sonuç almaya çalışıyor. Adı geçen
partinin Kıbrıs Sorunu Bürosu So-
rumlusu ve aynı zamanda müzakere
grubu üyesi Bay Tumazos Çelepis,
“Kıbrıs sorununda uzayan çıkmazın
tehlikelere gebe olduğunu” belirterek
müzakerelere dönülmesi gerektiğin-
den söz ediyor. Diğer Rum siyasi par-
tilerinin bu yönlü çalışan büroları bu
kadar aktif olmadıkları için sesleri
pek duyulmuyor. Daha ziyade partile-
rin önde gidenlerinin konuşmaları
öne çıkıyor. Onların da Akel’den
aşağı kalmadıklarına her gün yaptık-
ları açıklamaları ile tanık oluyoruz.

CRANS MONTANA

Bay Çelepis, müzakerelerin Crans
Montana’da kaldığı yerden devam et-
mesini isterken BM Genel Yazmanı-
nın 17 Eylül tarihli raporunda
öngördüğü ön koşulların yerine geti-
rilmesini istiyor. Kendi adı ile anılan
raporunda Crans Montana’da gözü
önünde yaşananlara değinme gereği
duymayan Bay Guterres Türk’leri
suçlamayı yeğliyordu. O dönemde al-
tını çizmiştik. Şimdide çiziyoruz. Bu
yönlü tek gözlü bakışların devam et-
mesi her türlü tehlikeye gebedir. Bu
tehlikenin ortalıktan kaldırılması için
karşımızdakilerin düşünce yapılarını
ve BM adına görev yapanların da şaşı
bakışlarını düzeltmeleri gerekiyor.
Aksi halde daha çok 50 yılları yaşa-
yıp gideriz. Görünen o ki gelinen
nokta karşı tarafın tutumunda her-
hangi bir esnemenin yaşanmayacağı
gerçeğinde düğümleniyor. Bu dü-
ğümü çözmek onlardan önce bizlere
de düşüyor. Yıllardır BM ölçütlerini
çözüm yolu olarak gördüğümüz için
geldiğimiz yer burası oluyor. Bu ne-
denle sıklıkla yinelediğimiz gibi Ulu-
sal Konsey’e işlerlik kazandırmak
durumundayız. Bu yapıyı oluşturdu-
ğumuz takdirde Kıbrıs Türk’lerine
şaşı bakanların da gözlerinin açılma-
sını sağlamış olacağız.
Geldiğimiz nokta da Ulusal Konseyi
bir an önce kurmamız gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

ABD Başkanı Donald Trump’ın Fox News’e verdiği mülakatta kullandığı “Karadağ çok güçlü
bir halkı olan küçük bir ülke. Çok kavgacı insanlar. Bu insanlar bir anda saldırganlaşabilir.

Tebrikler. Üçüncü Dünya Savaşı’ndasınız.” ifadelerine Karadağ Hükümeti sert tepki gösterdi
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ hükümeti, ABD Baş-
kanı Donald Trump‘ın Kara-
dağ ile ilgili yaptığı

açıklamaya ilişkin “Karadağ tarihi,
gelenekleri ve uyguladığı barışçıl si-
yasetiyle gurur duyan bir ülke. Bun-
lar sayesinde bölgede istikrarı
sağlamış ve eski Yugoslavya’nın da-
ğılmasındaki savaşta yer almamış-
tır.” değerlendirmesinde bulundu.
www.balkantime.com sitesinin habe-
rine göre; Karadağ hükümetinin,
Trump’ın Fox News’e verdiği müla-
katta kullandığı “Karadağ çok güçlü
bir halkı olan küçük bir ülke. Çok
kavgacı insanlar. Bu insanlar bir
anda saldırganlaşabilir. Tebrikler.
Üçüncü Dünya Savaşı’ndasınız.” ifa-
delerine ilişkin yaptığı yazılı açıkla-
mada Karadağ’ın 120 bin ihtiyaç
sahibi kişiye kapılarını açtığı anımsa-
tıldı.
Açıklamada “Karadağ tarihi, gele-
nekleri ve uyguladığı barışçıl siyase-
tiyle gurur duyan bir ülke. Bunlar
sayesinde bölgede istikrarı sağlamış
ve eski Yugoslavya’nın dağılmasın-
daki savaşta yer almamıştır.” ifadele-
rine yer verildi. NATO üyesi olan ve

Avrupa Birliği (AB) üyelik müzake-
relerini başarıyla devam ettiren Ka-
radağ’ın dünyada barış ve istikrarın
sağlanması için çalışmalarını sürdür-
düğüne işaret edilen açıklamada,
“Bu bağlamda, Karadağ, Afganis-
tan’da Amerikan askerleriyle bera-
ber mücadele veriyor.” ifadeleri
kullanıldı. Karadağ’ın ulusal çıkarla-
rını gözeterek dostluk köprüleri kur-
duğunun ve hiçbirini yıkmadığının

altı çizilen açıklamada “Ne kadar
küçük veya büyük bir ülke olduğu-
nuz önemli değil. Önemli olan öz-
gürlük, dayanışma ve demokrasi
olgularına ne kadar değer verdiği-
niz. Bu bağlamda, Karadağ ve
ABD’nin dostluğu güçlü ve kalıcı-
dır.” değerlendirmesinde bulunuldu.
Bu arada Karadağ basınında yer alan
haberlerde de Trump’ın söylemleri
“komik” olarak nitelenerek ABD

Başkanı tarafından yapılan yorumla-
rın, Rusya ile bağlantısı olduğu iddia
edilen muhalefetteki Demokratik
Cephe’yi (DF) “cesaretlendirdiği”
vurgulandı.Geçen yıl Brüksel’de
NATO Zirvesine katılan ABD Baş-
kanı Trump, liderlerle yürüdüğü sı-
rada öne geçmek için Karadağ
Başbakanı Dusko Markovic’i itmişti.
Trump’ın bu hareketi de uluslararası
medyada gündem olmuştu.

LONDRA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna'daki savaşta (1992-1995) "Akrepler"
isimli Sırp paramiliter birlik tarafından
başkent Saraybosna yakınındaki Trno-

vo'da kurşuna dizilerek katledilen Srebrenitsalı
6 Boşnak törenle anıldı. Trnovo'daki ormanlık
alanda Temmuz 1995'te Sırplar tarafından katle-
dilen ve öldürüme görüntüleri dünya kamuo-
yunda büyük tepki çeken Boşnaklar, katliamın
23. yılında unutulmadı. En genci öldürüldü-
ğünde 16 yaşında olan kurbanların aileleri, kat-
liamın yapıldığı yere çiçek bırakarak dua etti.
Aradan geçen 23 yıla rağmen acıları ilk günkü
gibi taze kurban yakınları, tören sırasında duy-
gusal anlar yaşadı.  www.haberler.com’a göre;
Srebrenitsa Belediye Başkan Yardımcsı Nermin
Alivukovic, burada yaptığı açıklamada, Trno-
vo'daki katliamının asla unutulmayacağını, bu-
rada yaşananların asıl suçlularının adalete
teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. Kurban-
ların en genci Azmir Alispahic'in annesi Nura
Alispahic de yaşananların kendisi için her geçen
gün daha da zorlaştığını ifade etti. "Akrepler"
isimli Sırp paramiliter birlik tarafından Trno-
vo'ya getirilen ve burada yere yatırılarak kur-
şuna dizilen Srebrenitsalıların en genci 16, en
yaşlısı ise 35 yaşındaydı.

Kurşuna dizilen Srebrenitsalılar anıldı

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Üsküp’ten İstanbul’a
pedal çeviren Makedon-
yalı bisikletçiler Daim

Muharem, Levent Rıfat ve
Bekim Kalisi, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara tarafından kabul edildi.
Büyükelçilik rezidansındaki ka-
bulde 15 Temmuz şehitlerinden
Erol Olçok’un eşi ve Abdullah
Tayyip Olçok’un annesi Nihal
Olçok ve yeğenleri, Make-

donya-Türkiye Ticaret Odası
(MATTO) Başkanı Aydoğan
Ademoski de bulundu. Nihal
Olçok, gerçekleştirdikleri etkin-
likten dolayı bisikletçilere saat
hediye ederken, bisikletçiler de
Olçok’a Üsküp’ten İstanbul’a
pedal çevirirken giydikleri for-
malarını verdi. www.timebal-
kan.com’a göre: Büyükelçi
Kara, “kahraman” olarak nite-
lendirdiği Adrenalin Gostivar
Bisiklet Kulübü üyelerine te-
şekkürlerini ifade etti. Girişim-
lerinden dolayı bisikletçileri

tebrik eden Kara, “Bunu du-
yunca gerçekten çok gururlan-
dım. Makedonya’da biz iki yıl
öncesini yaşadık tekrar. Bura-
daki genç kardeşimize, diğer
arkadaşlarımıza sonsuz şükran-
larımı iletiyorum. Bunu duydu-
ğum vakit Nihal hanımın da
burada olması vesilesiyle ko-
nutta ağırlamak istedim.” diye
konuştu. Katkılarından dolayı
MATTO Başkanı Ademoski ve
diğer sponsorlara teşekkürle-
rini sunan Kara, çok anlamlı bir
etkinlik olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz için Üsküp’ten
İstanbul’a pedal çevirdiler
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GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bahar ve yaz aylarının gel-
mesiyle başlayan dini ve
milli etkinlikler dizisi yaz

boyu devam ediyor. İskeçe ve
Gümülcine müftülükleri bünye-
sinde bahar ayları boyunca ger-
çekleşen hatim merasimlerinin
ardından, bölgesel etkinlikler,
yarışma programları, konferans-
lar ve muhtelif kültürel faaliyet-
ler yaz boyunca devam ediyor.

HATİM MERASİMLERİ

Bahar aylarının gelmesiyle bir-
likte İskeçe ve Gümülcine Müf-
tülükleri bünyesinde faaliyet
gösteren Kur’an Kurslarının
hatim merasimleri gerçekleşi-
yor. Hatim merasimlerinde bin-
lerce soydaş bir araya geliyor.
Yapılan organizasyonlar birlik
ve beraberlik duygularını pekiş-
tiriyor. Öğrencilerin gösterileri
ise Batı Trakya’da Türk-İslam
kültürünün canlı bir şekilde var-
lığını dünyaya haykırıyor. Gele-
neksel etli pilav ikramı ise
Türk-İslam kültüründeki pay-
laşma ve ikram duygularını ön
plana çıkararak toplumdaki mi-
safirperverlik kavramını yaşatı-
yor.

MAHYA, KURBAN VE
YAĞLI GÜREŞLER

Hatim merasimlerinin ardından
özellikle farklı bölgelere has
mahya ve kurban etkinlikleri
yaz boyunca devam ediyor.
Seçek ve Alantepe bölgelerinde
düzenlenen ve yüzyıllar boyu

devam eden yağlı güreş ve kül-
türel etkinlikleri de Batı Trakya
Türkleri’nin etkinlik takviminde
özel bir öneme sahip olarak ön
plana çıkıyor. İskeçe’de Ketenlik
Gençlik Derneği tarafından yıl-
lardır organize edilen Ketenlik
Gençlik Festivali ise gençlerin
düzenlediği etkinlikler arasında
kendini hissettiriyor.

YARDIM FAALİYET-
LERİ

Batı Trakya Türklerinin yardım
ve hayırseverlik alanında faali-
yet gösteren ve ciddi çalışmalar
yapan bir yardım kuruluşu ol-
masa da, gerek müftülükler ara-
cılığıyla, gerek Müslüman-Türk
işadamlarının kişisel gayretleri,
gerekse bazı derneklerin yardım
kampanyaları ile bu konudaki
eksiklikler de giderilmeye çalışı-
lıyor. Yardım noktasında yine
birçok bölgede gençlerin düzen-
lediği kermes faaliyetleri ile
dünyadaki mazlumların sesine
kulak vermeye gayret ediliyor.
Bu konuda hem müftülükler
hem de gençlerin kermes faali-
yetleri neticesinde uluslararası
yardım kuruluşları aracılığıyla
özellikle Afrika ülkelerinde açtı-
rılan su kuyuları örnek teşkil
ediyor.
Yunanistan’da yaşayan Batı

Trakya Türk Azınlığı, farklı sivil
toplum ve medya kuruluşları-
nın muhtelif zamanlardaki faali-
yetleri ile Yunanistan’ın Batı
Trakya bölgesinde Türk-İslam
geleneklerinin yaşatılmasına
büyük katkı sağlıyor. Bu ku-
rumların başında Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler Der-
neği, İskeçe Türk Birliği, Gü-
mülcine Türk Gençler Birliği,
Batı Trakya Azınlığı Kültür ve
Eğitim Şirketi BAKEŞ, Batı
Trakya İmam Hatip Mezunları
ve Mensupları Derneği, Çınar
Derneği, DEB Partisi, bir çok
köy ve gençlik dernekleri ve
azınlık basın kuruluşları çalış-
malarıyla toplumun dinamikle-
rini canlı tutmak için büyük
gayret sarf ediyorlar. Batı Trak-
ya’da hatim etkinliklerinin ar-
dından geçtiğimiz hafta sonu
bir çok etkinlik düzenlendi.
Rodop ilinin balkan kolu He-
metli köyünde asırlardır devam
ettirilen “Kırkkurbanı” etkinlği
bunların başından geliyor. İske-
çe’nin Demircik köyü ise İskeçe
Müftülüğüne bağlı Kur’an
Kurslarına devam eden öğrenci-
ler arasında gerçekleştirilen
“Kur’an Yarışması”na ev sahip-
liği yaptı. Yine İskeçe bölge-
sinde gerçekleştirilen geleneksel
Baklıca Mahyası ile Rodop böl-
gesindeki Kozlardere köyünde
gerçekleştirilen ve asırlara daya-
nan Küplü Kurbanı etkinliği
hafta sonu gerçekleştirilen et-
kinlikler arasında yer aldı.
Batı Trakya’da hafta sonu ger-
çekleşen etkinliklerde soydaşlar
bir araya gelerek hasret giderdi.
İskeçe bölgesi Kur’an yarışması-
nın finali Demircik köyünde

gerçekleşti Türkiye’den gelen
Sultan Ahmet Camii Müezzini
Aşgın Musa Tunca hocanın oku-
duğu Kur’an-ı Kerim, ilahi ve
kasidelerle gönülleri coşturarak
yarışmaya renk katmıştır. Ya-
rışma etkinliği İskeçe Müftüsü
Ahmet Mete’nin duasıyla sona
erdi.

YOĞUN KATILIM

Olumsuz hava şartlarına rağ-
men, yoğun katılımla gerçekle-
şen yarışma etkinliğe; İskeçe
Müftüsü Ahmet Mete’nin yanı
sıra şeref konukları ola-
rak, Batı Trakya
Türklerini hiç
bir etkinlikte
yalnız bı-
rakmayan
Anavata-
nımız
Türkiye
Cumhu-
riyeti Gü-
mülcine
Başkonsolos-
luğunu temsi-
len Muavin
Konsolos İbrahim
Saklı, Milletvekili Hüseyin
Zeybek, Mustafçova Belediye
Başkanı Cemil Kabza, Dostluk
Eşitlik Barış (DEB) Partisi As-
başkanı ve İskeçe Türk Birliği
Başkanı Ozan Ahmetoğlu, Eya-

let ve Belediye Meclis Üyeleri,
sivil toplum kuruluşu yönetici-
leri ve İskeçe Müftülüğü din gö-
revlileri katıldı. Coşkulu geçen
yarışmanın sonunda, dereceye
giren öğrencilere ödül töreni
düzenlendi. Yarışmada dere-
ceye giremeyen tüm öğrencilere
çeşitli hediyeler verildi ve etkin-
lik sonunda Demircik köy halkı
tarafından misafirlere verilen ik-
ramla son buldu.

KIRKKURBANI

Rodop ilinin balkan kolunda
yer alan Hebilköy’de düzenle-
nen ve asırlara dayanan gele-
neklerden biri olan
“Kırkkurbanı” bölge halkını bir
araya getirmektedir. Hebilköy
halkı yıllardır aralıksız her sene
düzenlediği “Kırkkurbanı” et-
kinliğini bu sene 1 Temmuz
2018 Pazar günü gerçekleştirdi.
Köyün karşısında dağların ete-
ğinde çayırlık alanda yapılan et-

kinliğe katılan misafirlere köylü
tarafından kestirilen, bakırlama
yöntemiyle pişirilen kurban et-
lerinden ikram edilmektedir.
Etkinlik bölgede yaşayan soy-
daşları bir araya getirdi. Farklı
köylerden gelen soydaşlarla bir-
likte bazı yöneticiler de köy hal-
kını yalnız bırakmadı.
Gümülcine Seçilmiş Müftü Yar-
dımcısı Fehim Ahmet, Kozluke-
bir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, meclis başkanı Hüseyin
Hacı Mehmet, belediye meclis

üyeleri Abdülkadir Hafız Hoca
ve Dr. Mehmet Eminoğlu, Meh-
rikoz Yerel Meclis Başkanı Ali
Haseki, Doğu Makedonya

Trakya Eyalet Meclis Üyesi İs-
mail Hüse Mustafa, Batı Trakya
Güney Meriç Azınlık Eğitim ve
Kültür Derneği Başkanı Bekir
Mustafaoğlu, Seyyid Ali Sultan
Dergahı Başkanı Ahmet Kara
Hüseyin ve kanaat önderleri
Mehmet Koç, Hasan Apti ve
Abdi Pencal katıldı. Soydaşlar
öğle vaktine kadar gölgelerin al-
tında birbiri ile sohbet edip has-
ret giderdiler. Öğle ezanın
okunmasından sonra topluca
namaz kılındı. Namazdan sonra
Kozlukebir Belediye Başkanı
Rıdvan Ahmet, Müftü Yardım-
cısı Fehim Ahmet ve Eyalet
Meclis Üyesi İsmail Hüse Mus-
tafa soydaşlara birer konuşma
yaptı. Günün anlam ve önemini
belirten konuşmalarda konuş-
macılar birlik beraberlik mesaj-
ları verdiler ve etkinliği
düzenleyen Hebilköy halkını
tebrik ettiler. Konuşmalardan
sonra misafirlere bakırlama ye-
meğinden ikram edildi.

KÜPLÜ KURBANI

Kozlardere köyü halkı ataların-
dan kalan, asırlara dayanan
“Küplü Kurbanı” etkinliğini ba-
şarıyla yaşatıyor.  “Küplü Kur-
banı” Batı Trakya bölgesinde
Rodop ilinde azınlık insanı tara-
fından gerçekleştirilen en köklü

geleneklerden biridir.
Kozlardere köyünde

düzenlenen etkinlik
asırlar öncesinde

köyün kuze-
yinde bir te-
pede Küplü
mevkiinde
düzenleni-
yordu.
Fakat böl-

gede baş gös-
teren tehlikeli

salgın hastalığı
nedeniyle, halk o

bölgeden göç etmek ve
bugünkü Kozlardere köyüne

yerleşmek zorunda kalmıştır.
Atalarının başlatmış olduğu ge-
leneksel kurban etkinliğini Koz-
lardere halkı bugün özellikle
gençlerin öncülüğünde en güzel

şekilde yaşatıyor. Program, Aşr-
ı Şerif ve Mevlid-i Şerif okun-
masıyla başladı. Daha sonra
namaz vaktine kadar Sirkeli
köyü din görevlisi Mustafa Kara
Hüseyin tarafından katılımcı-
lara vaaz verildi. Ezanın okun-
masından sonra öğle namazı
toplu halde kılındı. Kurbana ka-
tılan bayan misafirlere namaz
öncesi, erkeklere ise namazdan
sonra yemek verildi. Kozlardere
halkı özellikle gençleri köylerine
gelen bütün misafirleri en güzel
şekilde ağırlamak için canla
başla çalıştı. İkram edilen yeme-
ğin ardından etkinlik sona erdi.
Bu yıl düzenlenen “Küplü Kur-
banı” için 4 büyük baş kurban
edildi. 20 çuval pirinç pişirildi.
Kozlardere halkının düzenlediği
kurban etkinliğine Rodop ilinin
birçok köyünden yüzlerce soy-
daş katılırken anlamlı günde
köylüleri Türkiye Cumhuriyeti
Gümülcine Başkonsolosu Murat
Ömeroğlu da yalnız bırakmadı.
Ömeroğlu, asırlara dayanan et-
kinliği bugün de yaşatan Koz-
lardere köyü halkını tebrik etti.
Daha sonra Bekirli köyünde dü-
zenlenen hatime katılmak üzere
köyden ayrıldı. Etkinliğe erken
saatlerde katılanlardan biri de
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif’ti. Müftü Şerif, et-
kinlikte kısa konuşma yaparak
halkı selamladı ve etkinliği dü-
zenleyen köy halkını tebrik etti.
Başkonsolos ve müftünün hari-
cinde DEB Partisi Genel Başkanı
Mustafa Ali Çavuş, Rodop Mil-
letvekili İlhan Ahmet, BAKEŞ
Başkanı Ahmet Hacıosman,
Doğu Makedonya Trakya Eya-
leti Bağımsız Meclis Üyesi
Önder Mümin, Trakya Tütüncü-
ler Kooperatifi Başkanı Hüseyin
Esat, Batı Trakya Camileri Din
Görevliler Derneği Başkanı
Sadık Sadık, Celal Bayar Azınlık
Lisesi Encümen Heyeti Başkanı
Ahmet Arif ve Rodop-Meriç İl-
leri SÖPA Mezunu Öğretmenler
Derneği yöneticisi İdris Hasan
da etkinliğe katılanlar arasında
yer aldılar.

Halit HABİPOĞLU

KENDİNDEN 
DAHA EMİN, 

DAHA CESUR ADIMLAR
ATMA ZAMANIMIZ 

GELMEDİ Mİ?

Batı Trakya Türk toplumunun hak ve öz-
gürlükler mücadelesinde liderlik görevi
üstlenmiş çok kıymetli Dr. Sadık

Ahmet, ölüm yıldönümü olan 24 Temmuz’da
Ahmet’i kabri başında saygı ve hürmet ile anı-
lacak. 1995’te Dr. Sadık Ahmet’in trafik kaza-
sında yaşamını yitirmesi ile Batı Trakya Türk
toplumu olarak mücadelemizde liderimizi kay-
bettik. Bu vesile ile liderimize bir kez daha Al-
lah’tan rahmet dilerim, huzur içinde yatsın. Dr.
Sadık Ahmet’in ölümü nedeniyle Batı Trakya
Türklerinin mücadelesi yarım kaldı. Onun
yarım bıraktığı yerden Batı Trakya’da, Alman-
ya’da, Türkiye’de yaşayan Batı Trakya Türk-
leri olarak mücadelemize devam ettik, bugün
de devam ediyoruz.  Ne var ki ülkemiz Yuna-
nistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı sağ du-
yulu ve iyi niyetli bir politikaya sahip
olmadığını Avrupa’daki mücadelede görev al-
dığım 27 yıl içerisinde pek çok kez gördüm,
yaşadım. Batı Trakya Türklerini ötekileştirerek
tehdit unsuru olarak nitelendiren ülkemiz, bize
karşı her zaman samimiyetsiz ve gerçekleri ya-
nıltmaya yönelik bir politika yürütme uğraşında
oldu. 
Bu durumu Federasyon’umuzun 30. kuruluş yı-
lını kutladığımız Mart ayında sizlere aktarmış,
6 Mart 2018 tarihli yazımda şöyle demiştim: 

YENİ SÜREÇ

Batı Trakya’da yeni bir sürecin başlaması gere-
kiyor! Evet, tekrar ediyorum. Mücadelemizde
yeni bir sürece gidilmesi gerek! Çünkü bir
adım dahi ilerlemiş değiliz. Bu nedenle Batı
Trakya Türkleri olarak mevcut gidişatı lehi-
mize değiştirmemiz gerektiğini düsünüyorum.
Öncelikle yüzyıllardır yaşadığımız bu toprak-
larda kendimizi görünür hale getirmemiz gere-
kiyor. Batı Trakya dışına çıkarak Batı Trakya
Türklerinin siyasi ve kültürel  alanda görünür-
lüğünü sağlamamız lazım. Yunanistan gene-
linde faaliyet gösteren kuruluşlar ve  Yunan
halkı bizi tanımalı. Peki, bunu nasıl yapacağız?
Kültürel alanda ülke genelindeki tüm kültürel
etkinliklere katılıp bizim de bu ülkenin asli un-
surlarından olduğumuzu gösterebiliriz. Bunu da
yerel düzeyde mevcut olan siyasi varlığımızla
yapabiliriz. Gümülcine, İskeçe, Yassıköy, Koz-
lukebir, Mustafçova, Şapçı gibi belediyelerimi-
zin  aracılığı ile “Biz de varız, burada biz de bu
ülkenin parçasıyız” demeliyiz. Böylece kurulan
kültür köprüsü ile Yunan halkıyla diyalog kur-
muş olacağız.  Kavala, Selanik, Atina gibi şe-
hirlerde olmak üzere ülke genelinde Batı
Trakya Türk kültürünü tanıtıp ülke için tehlike
unsuru olmadığımızı göstermiş olacağız. Ay-
rıca Türk ve Yunan halklarının kaynaşmasını
da sağlamış olacağız. Siyasi alanda ise Batı
Trakya Türklerinin kurmuş olduğu bölgemizde
hizmet veren kurum ve kuruluşlarımızın işbir-
liği ile partimizin yerel, bölgesel ve genel se-
çimlere katılmasıyla varlığımızı gösterebiliriz. 

BİZ DE VARIZ!

Böylece “Biz de varız ! Bize rağmen, bizsiz
karar alamazsınız!” diyeceğiz. 
Hatırlatmak isterim, partimiz Dostluk, Eşitlik,
Barış(DEB) Partisi, “Avrupa, Avrupa Duy Se-
simizi!” sloganı ile  Haziran 2014’te Avrupa
Parlamentosu seçimlerine katılmış, seçimlerde
Batı Trakya’da Rodop ve İskeçe’de birinci parti
çıkmış, Doğu Makedonya-Trakya Eyaleti ge-
nelinde ise üçüncü parti olmuştu. 
Şimdi de aynısını yapmalıyız. Hem eyalet, hem
de genel seçimlere partimizle katılmalıyız. Eya-
let seçimlerinde üçüncü, hatta belki de ikinci
güç olma potansiyeline sahibiz. Genel seçim-
lerde ise baraja takılacak olmamıza rağmen si-
yasi varlığımızı göstermek için seçimlere
katılım gerçekleştirilmeli. Potansiyel siyasi gü-
cümüz ortaya konarak diğer siyasi partiler ile
rekabete gidilmesi gerekiyor. Uzun vadede
diğer partiler ile aynı masaya oturarak müza-
kere etme imkanı dahi yaratılması için çalışıl-
malı. Biliyorum, bunu yapmak oldukça güç
olabilir, ama söz sahibi olmamız için bir an
önce harekete geçilmesi gerekiyor.
Özgüveni sağlam, kendi ayakları üzerinde du-
rabilen bir toplum olarak kendimize inanmalı-
yız. Toplumumuzun desteğini arkamıza alarak
son Avrupa Parlamentosu seçimlerinde olduğu
gibi sahip olduğumuz gücü ortaya koymalıyız!
Eğer mecliste siyaset yapamazsak biz de siya-
seti halka taşırız. Bu nasıl olacak? Siyasi alanda
gücümüzü ortaya koymak için harekete geçtiği-
mizde tüm gözler üstümüze çevrilecek. Tel-
evizyon kanalları, radyolar, gazeteler bizden
bahsedecek. Ülke medyasında yaratacağımız
etki ile kendimizi anlatma imkanı yaratmış ola-
cağız! Böylece genel akım medyada taraflı bir
şekilde bize yer verilmesine son vererek bölge-
deki tüm gelişmeleri başkaları değil, biz ka-
muoyuna aktarabiliriz. Tabii bunu yaparken her
anlamda hazır olmalıyız,  teknolojik araçların
tümünü ustalıkla kullanarak gündem yaratabil-
meyi, gündemde kalabilmeyi başarabilmeliyiz.
Amacımız Batı Trakya dışına çıkarak tüm ül-
kede varlık göstermek olmalı! Toplumsal dü-
zeyde çoğunluk ile diyalogumuzu artırarak bu
ülkede hak ettiğimiz şekilde yaşamaktan başka
bir derdimiz olmadığını göstermeli, bu toprak-
larda pek çok ortak değere sahip olduğumuzu
anlatmalıyız. Siyasette ise gündemin aleti değil,
sahip olduğumuz güç ile gündem yaratarak so-
runlarımızı ilk ağızdan biz duyurmalıyız! 
Bir de böyle deneyelim derim. Artık kendinden
daha emin, daha cesur adımlar atma zamanımız
sizce de gelmedi mi? 

‘
Batı Trakya’da Türk-İslam
külTürü yaşaTılıyor

’
Batı Trakya Türk Azınlığı düzenlediği etkinliklerle dini ve
milli kimliğinin tapusu olan ve yüzyıllar boyu devam eden

örf, adet ve geleneklerini yaşatmaya devam ediyor

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…
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BALKAN KERVANI
Küçükçekmece’den
yola çıktı
Küçükçekmece Belediyesi’nin haya-
ta geçirdiği Türk kültürünü tanıtma

projesi Balkan Kervanı, ilk durak
Bosna-Hersek’e doğru yola çıktı

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Festival kapsamında
İnegöl'e gelen Bosna
Hersek'in Donji Vakuf

şehri Belediye Başkanı Huso
Susiç ve beraberindeki meclis
üyeleri Ratkusic Jasminko ile
Ruyanac Haris, Belediye
Başkanı Alper Taban'ı maka-
mında ziyaret etti. www.haber-
ler.com’a göre; İnegöl Belediye
Başkanı Alper Taban, "Çok kıy-
metli Donji Vakuf Belediye
Başkanı Huso Susiç ile Meclis
üyeleri Ratkusic Jasminko ve
Ruyanac Haris aramızda.
Misafirlerimize ev sahipliği
yapıyoruz. Ben misafirlerimize
öncelikle şehrimize hoş geldi-
niz diyorum. Bildiğiniz gibi
Donji Vakuf şehri ile İnegöl
Belediyesi'nin önceki dönem-

lerden gelen ve halen devam
eden bir kardeşlik ilişkisi var.
Geçmişte olduğu gibi biz
bugün ve bundan sonrası için

de bu ilişkileri daha da arttıra-
rak çok güzel bir hale getirmek
istiyoruz. Şehrimizde de
Boşnak kökenli vatandaşları-

mız var. Oralarda da akrabalık
ve dostluk ilişkilerinin devam
ettiğini biliyoruz. Bu ilişkilerin
devam etmesi gerektiğini
düşünüyoruz. Donji Vakuf'a
ben de daha önce gitme şansı
buldum. Gerçekten çok beğen-
dim Donji Vakuf ve Bosna'yı.
Orada kıymetli Başkanımız ve
dostlarımız ne zaman gitsek
bizleri en güzel şekilde ağırla-
dılar. Yakın zamanda Başkan
Yardımcımız Adil Bey ve bera-
berindeki heyetimiz Ayvaz
Dede şenlikleri için gittiler,
yine aynı şekilde güzel bir
şekilde ağırlandılar.
Düzenlemiş olduğumuz kültür
sanat festivaline katılarak biz-
lere destek oldukları ve bizi
orada en güzel şekilde ağırla-
dıkları için, kültürlerinin yaşa-
tılmasında destek verdikleri
için kendilerine teşekkür edi-
yorum" dedi.

Kayapınar Belediyesi 
50 öğrenciyi 

Bosna’ya gönderdi

Evet, seçimler tamamlandı
ve normal hayat devâm edi-
yor..mu acaba? Yoksa ger-

çekten bu bizim normal hayatımız
mı? Hangi hususdan bahsettiğimi
sanırım anladınız. Türkiyemizin
kanayan yaralarından bir tanesi ve
hatta çok vâhim bir hâl almış olan
toplumda ve ailede şiddet olayla-
rından bahsedeceğim bu haftaki
makâlemde. Son günlerde çok
elem verici bir şekilde artış göste-
ren şiddet olaylarını neye bağlaya-
biliriz bunu hep düşünmekteyim
zira kendimi bildim bileli ve şah-
sen aile içi şiddete birinci elden
şahit olmuş bir fert olarak şiddetin
toplumumuzun bir parçası haline
geldiğini üzülerekden görüyorum.
Süt kokan yavrularımız, kadınları-
mız, analarımız ve zavallI koru-
masız hayvanlar herdaim şiddete
maruz kaldılar ve bu artarak
devam etmektedir. Fakat niçin şid-
det? Bilimsel olarak araştırıldığın-
da bunun çeşitli sebeblerinin oldu-
ğu açıkca anlaşılıyor. Yaptığım
araştırmalar sonucu aile ve toplum
içi şiddetin sebeblerinden bir tane-
sinin genetiğiyle oynanmış ve
İngilizcede GMO olarak bilinen
sözde besinlerden kaynaklandığını
öğrendim. ABD’nin Wisconsin
eyaletinde bulunan Appleton
Wisconsin Lisesi’nde vuku bulan
bir gelişmedir bu. Uzun zamandır
okulun kantininde abur cubur tabir
ettiğimiz yiyeceklerle beslenen
öğrencilerin ki bunların çoğunluğu
katkı maddeleri içeren ve geneti-
ğiyle oynanmış gıdalarla beslenir-
lerdi, birçok kez okula silah sokup
vukuatlara karışmışlar ve sınıfta
kavgaya sebebiyet vermişlerdir.
Okul idaresinin aldığı bir karar ile
kantinde satışa sunulan tüm katkılı
ve genetiğiyle oynanmış gıdaların
yerine organik, temiz ve katkısız
halis gıdalar getirilerek öğrencile-
rin satışına sunulmuşdur. Belli bir
süre sonra öğrencilerin hal ve
hareketlerinin normale döndüğü,
sakinleştikleri ve derslerine sıkı
sıkıya çalıştıkları tecrübe olun-
muşdur. 

yediĞimiz 
BesinleR

Yukarıdaki hâdise açıkça göster-
mektedir ki yediğimiz besinler
hem vücudumuza ve dahi hayatı-
mıza olumlu veya olumsuz olarak
etki etmektedir. Science Direct
dergisinin yaptığı bir araştirmaya
göre Türkiye’de kullanılan soya
fasülyesi ve yan ürünlerinin çoğu-
nun genetiğiyle oynanmış olduğu
tespit edilmiş olup hayvanlarında
bu ürünlerle beslendikleri ayrıca
ortaya çıkmıştır. Bu çok vahim bir
gelişmedir. Bunun yanı sıra
Avrupa ve ABD’de çok yaygın
olarak görülen kısırlık hastalığı da
son zamanlarda kendisinden çokca
bahsettirmekde olup genetiğiyle
oynanmış gıdalar sonucu
Turkiyemizdede binlerce insanı-
mızın başına bela olmaktadır.
İnsanlarımız göz göre göre zehir-
lenmekde ve ortaya hastalıklı ve
kısır nesiller çıkmaktadır. Dikkat
edersek, son on senedir refah sevi-
yesinin yükselmesi ile ters orantılı
biçimde asabiyet, hırsızlık, sahte-
cilik, cinayet, tecavüz, çocuk
kaçırma ve hayvanlara işkence
olaylarında artış görülmektedir.
Bu açıkça göstermektedirki toplu-
mun refah seviyesinin yükselmesi
demek o toplumun hak ve hukuk
kurallarına dahada riayet edip,
hakkı gözeteceği, teraziyi tam tar-
tacağı, birbirlerine güzel söz söy-
leyip hatalarını affedeceği, sevgi
ve merhamet duygularının artaca-
ğı manâsına gelmiyor. Gün geç-
mesin bir işkence, tecavüz, cina-
yet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırı-
cılık ve daha nice benzer dehşet
verici haberler duymayalım.
Bizler böyle değildik, bizler birbi-
rine kardeş olan ve düşmanına bir-
likde hâsımlık yapan, güzeli, iyiyi,
doğruyu emreden, kötülükden, çir-
kinlikden alıkoyan, anaya babaya
saygılı, her işinde istişare eden,
tartıyı tam tartan, herdaim hak ve
adalet içersinde olan, ufak bir
tebessümün dahi ibâdet olduğu
anlayışında daima güler yüzlü
olan bir toplulukken niçin bu fena
hale düşdük? 

BizleRe ne OldU?

Bu sabah saygı değer Cumhurun
Başkanı bir toplantısında şöyle
diyordu “Bizlere ne oldu? Nerede
hata yaptık, niçin rey oranımız
bazı yerlerde ve hatta eskiden
başarılı olduğumuz yerlerde dahi
düşdü? Millet kibirli olanı sevmi-
yor ve değer vermiyor, bizler önce
nefislerimizi hesaba çekmeliyiz,
eğer makamından kalkıp milletin
içersine çıkmıyorsan ve bir bardak
çay içmiyorsan milletle beraber,

kusura bakma senin bu parti-
de yerin yokdur” Doğru diyor
demesine lakin durumun
vehameti daha da içler acısı.
Yani, kibrin, bencilliğin, vur-
dum duymazlığın, mal,
makam, şöhret sevgisinin hat
safhaya ulaştığı ve siyasetin
sadece popularizmin gölge-

sinde yapıldığı böyle bir zamanda
coğrafyamızda insanlarımızın
türlü çileler altında cefa ve eziyet
çekmesi ve hemen hemen tüm
kötü olayların , hadiselerin halkı-
nın müslüman olanlardan olması
sizce tesadüfmü?  Halbuki,
Allahın verdiği tüm imkanlara
bakarak, mesajının doğruluğu
ölçüsünde ve verdiği sözler üzere
bizlerin çok mutlu ve coğrafyamı-
zın cennet diyarı olması gerek-
mezmiydi? Peki o halde Allah
yalan söylemediğine göre bizler
yalan söylüyor ve samimiyetsizli-
ğimizi ortaya koyuyoruz.  Her bir
vahşi cinayet sonrası meydanlara
çıkıp idamda idam diye bağırıp
susuyoruz. Evet, eğer inanmışsa-
nız Allah kısası helal kılmışdır ve
gerekli şartlarda gereken şahışlara
idam tatbik edilir ve hatta kısasda
inananlar için hayat vardır. Peki,
toplumu mutlu edecek, hak ve
adalet üzere tutacak, sevgi, şefkat,
merhamet, dürüstlük, saygı,
cömertlik, ilim, irfan, sanat,
ümmet olma, birbirimize kardeş
gibi davranıp düşmana karşı azim-
li, cesaretli ve güçlü olma duygu-
larını sadece idammı getirecek?
Şaka gibi değilmi, Allahın tek bir
emrini arada bir koro halinde isti-
yor sonrada hiçbirşey olmamış
gibi kovuklarımıza çekiliyoruz.
Ne oldu Allahın geri kalan tüm
emir ve yasaklarına? Allaha
yemin olsunki, bizler kendimizi
değiştirmedikçe Allah bizleri
değiştirmez ve nasıl hak ediyorsak
bizleri o şekilde yönettirir bazıla-
rına. Kanada gibi ülkelere bakıyor
ve toplumda sosyal bilimler çerçe-
vesinde araştırmalar yapıyorum ve
insanlarla müzakere, toplantı ve
istişare içersinde oluyorumki ara-
mızdaki farkı bilimsel olarak orta-
ya çıkartabileyim, yanlış nerede
onu bulayım çünkü İslam dinini
kabul etmeyen bir topluluğun
çoğunlukda olduğu böyle yerlerde
nasıl oluyorda sosyal ilişkiler,
insan davranışları, aile içi ilişkiler,
iş ahlakı, toplum ahlakı bu derece
farklı olabiliyor. Kanadanın
çoğunluğu Hristiyan dinine men-
sup olduğu haldeki bizlere göre
onlar yanlış yolda ve sapkındır,
nasıl oluyorda Allahın gazabına
uğramıyorlar, insanlar birbirlerine
kötü davranmıyor (istisnalar her-
daim heryerde vardır), teraziyi
tam tutuyor, toplum içi ilişkileri
bu denli gelişmiş, saygılı, aile
fertlerine saygı ve sevgiyle yakla-
şıp eğitimde, işyerinde birbirlerine
Ahlakı öğütlüyorlar? Sokakda
yürürken yirmi sene içersinde
kimse bana ne yan gözle baktı ve
nede niçin bana bakıyorsun diye-
rek kavga çıkartmaya çalışdı. Bu
davranışlar bizlerde olmalı değil-
miydi? 

saĞlIK ilmine
gÖRe

Sağlık ilmine göre insanın davra-
nışları ve ilişkileri yediği besinler-
le doğru orantılıdır ve tam olma-
sada ben buna katılıyorum, fakat
bu yaklaşım içersinde olduğumuz
bataklığı kurutacak cinsden bir
cevapda değildir. O halde bizler
besin zehirlenmesindende daha
vahim, kötü, iliklerimize kadar
işlemiş bir hastalığa yakalanmışız.
Hasta olduğumuzu azda olsa anla-
yabiliyoruz lakin, sebeblerini ve
şifasını bulamıyoruz çünkü koma-
dayız hemde toplum olarakdan.
Toplum derken burada
Türkiyemizi değil tüm müslüman
toplulukları kasdediyorum. Suçu
başkalarına atmak herdaim bizlere
kolay geldi, hiçbir zaman bilimsel
ve ilimsel manâda ne bir araştırma
yaptık nede toplumun nabzını
tutabildik. Bu işlerle uğraşacak
bilim adamlarımız dahi yokdur.
Bu çok korkunç ve acı bir gerçek-
dir. Eski ile yeni arasıdaki fark
sadece görünüşden ibaret olmama-
liydı, çok aksine, bu değişim
zahirdede yerini almalı ve kökden
değişmeliydik toplum, olarak.
İlimde, sanatta, fende, astronomi-
de, ve özellikle insan bilimlerinde
ve toplum biliminde ilerlemeliy-
dik.  Aslında elimizde çok değerli
bir kaynak var, bizleri ışığa götu-
ren, yolumuzu aydılatan, araştır-
maya teşvik eden, mutluluğun,
hem bu dünyada hemde ahirette
mutlu olmanın yolunu gösteren bir
rehber var elimizde ama onu bile
Allahın ilk ayetininde emir ve tav-
siye ettiği biçimde okumuyoruz ve
bu sebedende bu hallerle halleni-
yoruz. Kaderimizi kendimiz çizi-
yoruz. Gelin okuyalım ama gerek-
tiği gibi okuyalım, anlayalım,
anlatalım, araştıralım, istişare ede-
lim, düşünelim ve aydınlık yarın-
lara beraber yürüyelim.  Yüreği ve
davranışları güzel tüm insanlara
buradan sevgi ve saygılarımı gön-
deriyorum.

Yusuf Başaran

TOPLUMDA 
ŞİDDET 

OLAYLARI

Osmangazi Belediyesi’nden
makedonya'da toplu sünnet şöleni

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Kervanı projesi
kapsamında, 15 günlük
bir programla 5 Balkan

ülkesinde kültürel kimliğin
parçası olan pek çok etkinlik
sanatseverlerle buluşturula-
cak. Küçükçekmece
Belediyesi’nin Yunus Emre
Enstitüsü ve Trakya
Üniversitesi işbirliğiyle hayata
geçirdiği “Balkan Kervanı
Projesi”nin tanıtım toplantısı
Küçükçekmece Belediye
Başkanlığında gerçekleştirildi.

Projenin tanıtım toplantısına
Küçükçekmece Belediye
Başkan Yardımcıları Recep
Şencan ve Hamza Gönenç’in
yanı sıra Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu ve çok sayıda sivil
toplum kuruluşu temsilcisi
katıldı. www.iha.com.tr site-
sinden alınan bilgilere göre;
Küçükçekmece Belediye
Başkan Yardımcısı Recep
Şencan, Küçükçekmece’de
Balkan kültürüne yönelik ger-
çekleştirilen kültür sanat
etkinliklerini anlatarak,
"Balkanların ülkemiz için
önemi çok büyük. Doğu

Trakya bölgesi Türkiye top-
raklarının yüzde 5’ini oluştu-
ruyor. Coğrafi açıdan da bir
Balkan ülkesi konumundayız.
Türkiye, 550 yıl Balkan ege-
menliğini sürdürmüş olan
Osmanlı İmparatorluğu’nun
varisidir. Ülkemizde de ilçe-
miz de Balkan kökenli vatan-
daşlarımız var.
Küçükçekmece’de de kuruluş
itibarıyla ve şuandaki nüfu-
sun da önemli bir kesimi
Balkan ve Rumeli kökenlidir.
Dolayısıyla, ilçemizin de
Balkanlarla olan akrabalık
bağları bu işi daha da önemli
kılıyor" diye konuştu.

Sanatçıların bulunduğu bir
otobüsle Makedonya,
Arnavutluk, Bosna Hersek,
Karadağ ve Kosova’da çeşitli
etkinlikler düzenleyecek olan
Balkan Kervanı, Türk kültürü-
nü tanıtacak. Gösteriler kapsa-
mında, Türk halk oyunları,
Hacivat Karagöz kukla sanatı,
semazen gösterileri, ebru
sanatı, cam sanatı, bakır sana-
tı, hat sanatı gibi el sanatları-
nın sergilenmesi ve Türk kah-
vesi, Osmanlı macunu, pamuk
şeker gibi kültürel kimliğin
parçası olan ikramlar bölge
insanına sunulacak.

DİYARBAKIR - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Diyarbakır'ın Kayapınar Belediyesi 50 öğren-
ciyi "Okuyorum Bosna'ya Uçuyorum" pro-
jesi kapsamında Bosna Hersek'e gönderdi.

www.haberler.com’a göre: Kayapınar Belediyesi
ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birli-
ğiyle hazırlanan proje kapsamında belirlenen 200
öğrencin katıldığı 4 aylık eğitim programı sonra-
sında başarılı olan 50 öğrenci, "Diyarbakır'dan
Saraybosna'ya Gönül Köprüsü" sloganıyla
Diyarbakır Garı'nda düzenlenen törenle Bosna
Hersek'e uğurlandı. Öğrenciler, Güney Ekspresi ile
önce Ankara'ya buradan yüksek hızlı trenle
İstanbul'a ardından da uçakla Bosna Hersek'e
gidecek. İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi
Başkanı Ali Karakaş, yaptığı açıklamada, proje
kapsamında seçtikleri 200 öğrenciye belirledikleri 5
kitap okuttuklarını ve bu sürecin sonunda başarılı
gördükleri 50 öğrenciyi seyahate çıkaracaklarını
söyledi. Okuttukları kitaplardan üçünün Bosna
Hersek ağırlıklı olduğunu kaydeden Karakaş,
öğrencileri kitap yazarlarıyla da buluşturmayı
hedeflediklerini bildirdi. Trenle önce Ankara'ya
oradan da hızlı trenle İstanbul'a geçecek öğrencile-
rin daha sonra uçakla Saraybosna'ya gönderilece-
ğini ifade eden Karakaş, "Aliya İzzetbegoviç'in
mezarını ziyaret edecekler, Mostar'a geçecekler,
ardından da Srebrenitsa Katliamı'nın olduğu yere
gidecekler." dedi.

KIRÇOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmangazi Belediyesi
ve Bursa Kırçovalılar
Derneği iş birliğiyle

Makedonya'nın Kırçova
şehrinde düzenlenen toplu
sünnet töreni ile 40 çocuk
erkekliğe ilk adımını attı.
Çullu Baba Tekke Camii
külliyesi bahçesinde düzen-
lenen toplu sünnet şölenine
Osmangazi Belediye Başkan
Yardımcısı Hasan Hüseyin
Erdönmez, Bursa
Kırçovalılar Derneği
Başkanı Sedat Topaloğlu ve
Kırçova Müftüsü Murat ef.
Hüseini'nin yanı sıra sünnet
olacak çocuklar ve aileleri

katıldı. www.haberler.com’a
göre; Osmangazi Belediye
Başkan Yardımcısı Hasan
Hüseyin Erdönmez, toplu
sünnet töreninde yaptığı
konuşmada, "Allah'ın bizle-
re en büyük hediyesi şüphe-
siz Kuran-ı Kerim ve
Peygamber Efendimiz Hz.
Muhammed'in sünnet-i
seniyyesidir. Rabbim pey-
gamber efendimizin ahlakı
ile ahlaklanmayı, Kuran-ı
Kerim'in nuru ile nurlanma-
yı ve İslam'a hayırlı nesiller
yetiştirmeyi bizlere nasip
etsin. Balkan halkları bizler
için Osmanlı'nın yadigarı ve
emanetleridir. Tarihte oldu-
ğu gibi bu gün de yan yana
ve gönül gönülleyiz.
Osmangazi Belediyesi ola-

rak sizlerle bağlarımızı
koruyor ve her geçen gün
güçlendiriyoruz. Belediye
olarak Kosova'da,
Makedonya'da Bosna
Hersek'te, Bulgaristan'da
birçok tarihi eseri yenilediği-
miz gibi sünnet şölenleri
düzenliyor, iftar sofraları
kuruyor ve aşureler dağıtı-
yoruz. Geçtiğimiz ay
Bulgaristan'da sünnet şöleni
düzenledik. Bugün de
Makedonya'da düzenliyo-
ruz. Kıymetli kardeşlerimi-
zin bu mutlu gününde hep
birlikteyiz. Her zaman da
bir olmaya devam edeceğiz.
Gönül bağımızı koruyaca-
ğız. Allah, birliğimizi ve
beraberliğimizi her daim
korusun" dedi.

İnegöl Beledİyesİ, donjİ Vakuf
İle İlİşkİlerİ gelİştİrecek
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BALKAN 
MÜZİĞİ

Hani adettendir derler ya, bende
koca bir Merhaba ile yepyeni bir
başlangıç olayım sizler için. Yak-

laşık dört senedir Balkanların sesi Ru-
meli’nin en büyük adresi olan Tek Rumeli
Televizyonunda müzik programı yapıyo-
rum. Görmediğim sanatçı türü, dinlemedi-
ğim müzik eseri yok denecek kadar az. En
iyisinden en kötüsüne seslerle dost oldum.
Muhteşem isimleri ağırladım, sohbet
ettim. E boş oturmadım bende biraz bir
şeyler okudum araştırdım. Sonunda coğ-
rafyamızın adeta deniz derya derinliğine
kavuştum. Bitmek bilmeyen bir servet,
elini nereye atsan ayrı bir malzeme bulabi-
leceğin değerler üstü bir değer. Bu doğrul-
tuda Balkan Müziği, uğruna kanlı
savaşların yapıldığı, katliamların anlatıl-
dığı, anlamsız ayrılıkların, zoraki göçlerin
yaşandığı “sınır” kavramının tamamen or-
tadan kalktığı bir müziktir bence. Soykı-
rımlar yapılmış, ama yine de komşunun
komşuya bakışının değişmediği bir türdür.
Balkan ruhu; mavi semanın beyaz bulut-
ları arasından masumane süzülen bir martı
gibi sınır tanımaz özgürlükle bütün ülkele-
rin üzerinde eşit uçar. Boşnak’ının, Make-
don’unun, Arnavut’unun, Hırvat’ının,
Sırp’ının, Rum’unun, Bulgar’ının yıllardır
yan yana yaşadığı ayrılıkların, aşkların,
özlemin, acının, sevincin ortak eseridir bu
müzik. Bitmez bu müziğin güzelliği. Var-
dar nehrine bakan, Naretva kıyısında yürü-
yen, Saraybosna köprülerinden
Miljacka’yı izleyen, Üsküp gecelerinde
mehtabı içine çeken, Kosova’nın leziz ka-
sabalarında festival sarhoşu olan; yani
Balkan rüzgârı sinesine çarpmış her kişi-
nin yürek çarpıntısıdır. Kâh Yeni Pazar’da
köfte yermişçesine tok, kâh Prizren’de
kale karşısında güzel bir az şekerli kahve
tadı alırsın.

OFLARIN FARKLI ÜSLUBU

Balkan Müziği aslında tarihiyle, kültü-
rüyle, siyasetiyle ama en çok da müziği ile
bir iç çekme coğrafyasından yükselen
“offf!”lardır. Bu ofların farklı bir üslubu
vardır. Çok önemli bir unsur daha vardır
bu müzikte. Balkan müziğinde melodi ile
sözler asla uymaz. Kimi şarkılar vardır
mesela; dinlerken öyle hareketli, öyle kıpır
kıpır gelir ki “kim bilir nasıl eğlenceli bir
hadiseden bahsediyor” diye düşünür insan.
O anlatılan aslında iki kayıkçının derin su-
lara gömülmüş hayallerinden başka bir şey
değildir. Ya da atın teptiği Reco’ya haykı-
ran bir annenin feryadı. Başka bir şarkıda
da ritme ayak uydurmak şöyle dursun din-
lerken bile yorulursun, ama onda da bir
ayrılık, terk ediliş anlatılıyordur hâlbuki.
Balkan insanının her zaman gülen yüzü,
her şeye rağmen ayakta kalışı, içinde yeşil
tuttuğu umutları, neşesidir buna sebep
olan. Bir tek ruhu dinlendirmez ki. Bizi de
dinlendirir. Yeni şeyler öğretir. Bildikleri-
mizi unutturur. Kâh ağlatır, kâh güldürür.
Bir de bu müzikle seyahat edebilirsiniz.
Evet, seyahat dedim… Gözlerini kapattığı-
nız an mesela sıcacık bir yaz gecesi, mavi
inci, Ohri gölü yakınlarında, direklere asıl-
mış, kendini rüzgâra kaptırarak sallanan
lambaların altında kurulu ahşap masa ve
sandalyelerde oturarak kadehlerini hovar-
daca tokuşturup ortada oynayanları izleyen
insanları, memleketimden düğün resimle-
rini gözümün önüne getirir bu müzik.
Bunu yapmakla kalmaz, bizi de kısa süre-
liğine oraya taşır. Hatta atar, fırlatır… Çok
fena çarpar bu müzik… Uzaklardan, bir
yerlerden, görmediğimiz insanlardan, kar-
deşlerimizden gelen seslerdir bu müzik…

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır.

Prof. Dr. Ata ATUN

RUMLARIN 
UNFICYP 
KORKUSU

ABD Başkanı Trump’ın, batık ABD hazi-
nesini kurtarmak ve borçlarını azaltmak
için aldığı tedbirlerin arasında bazı ithal

mallarına gümrük uygulamak, yerel istihdamın
çoğaltılarak yerel üretimin arttırılması girişim-
leri içinde BM’ye yapılan yardımların ve veri-
len katkıların azaltılması da var. Trump
yönetimi, Birleşmiş Milletler ve diğer küresel
organlara ABD’nin verdiği gönüllü destekte
yüzde 40’a varan geniş kapsamlı kesinti planlı-
yor. UNFICYP, Türkçe adı ile “Kıbrıs’taki BM
Barış Gücü”, 4 Mart 1964 tarihinde BM Gü-
venlik Konseyinde (BM GK) alınan 186 no.lu
karar ile adada görev yapmaya başlayan ve son
54 yıldır Kıbrıs’ta, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı
Türk toplumları arasındaki silahlı çatışmaları
önlemek amaçlı, sözüm ona “Geçici bir güç”
olarak faaliyet göstermekte. BM’nin dünya üze-
rinde en uzun görevde bulunan Barış Koruma
Misyonlarından bir tanesi olarak da sayılabilir.
UNFICYP’in 4 Mart 1964 tarihinde adaya ayak
basmasından beridir Kıbrıs Rum Yönetimi,
Kıbrıs Türklerini, Kıbrıslı Türklerin kurdukları
yönetimleri ve devleti ve bu devletin herhangi
bir birimini, “Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığı
kendi statülerine eşit bir resmiyet kazanmasın”
düşüncesiyle muhatap almamış ve Kıbrıslı
Türkleri muhatap alırsa, Kıbrıslı Türklerin ken-
dileri ile aynı statüye yükseleceğini düşünerek
tüm iletişimini INFICYP kanalı ile endirekt ola-
rak gerçekleştirmiştir. 

1102 PERSONEL

An itibarı ile UNFICYP’de çalışan BM’nin üni-
formalı ve sivil personel sayısı 1,102 olup UN-
FICYP’ın geçen yılki 07/2016 - 06/2017
dönemini kapsayan onaylanmış bütçesi
55,560,100 ABD Dolarıdır. Bu maliyetin üçte
biri olan 18,520,033 ABD Doları, tanınmış dev-
let statüsüne halel gelmesin, zarar görmesin,
KKTC’yi muhatap almak zorunda kalmasın
diye Kıbrıs (Rum) Cumhuriyeti tarafından, kar-
şılanmaktadır. Yunanistan hükümeti de aynı ge-
rekçelerle bu giderin yaklaşık yüzde 12’sini, 6,5
milyon ABD Dolar’ını karşılamaktadır. Geriye
kalan, 30 milyon ABD Doları, yaklaşık yüzde
55’lik kısım da ilgili BM üye ülkeleri tarafın-
dan, BM Genel Sekreterliğinin yaptığı değer-
lendirme ve takdire göre ödenmektedir.
BM’deki üst düzey diplomatlar ve Kıbrıs ko-
nusu ile ilgili dairenin görevlileri, BM'nin Kıb-
rıs'taki İyi Niyet Misyon Ofisi’nin (UN Good
Missions Office) ne yaptığını ciddi olarak sor-
gulamakta ve artık kapatılmasının daha doğru
bir karar olacağını düşünmekteler. Bu düşün-
ceye sahip olmalarının nedeni de yıllardır Rum-
ların görüşmelerde çözüme gidilmesine çomak
sokmaları nedeni ile görüşmelerden bir sonuç
alınamaması.
UNFICYP’ın kapatılması veya da personelinin
iyice azaltılması konusu ilk kez ciddi nitelikte,
ABD’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi
Nikki Haley’in, BM Genel Sekreterine “Barış
Gücü Operasyonları Gözden Geçirme” konulu
yazdığı 4 Nisan 208 tarihli resmi mektubunda
yer aldı. 
Bu resmi mektup ile Temsilci Nikki Haley,
Genel Sekretere, Ocak ayında Crans Monta-
na’da gerçekleştirilen Kıbrıs Konferansının res-
men çökmesiyle, “BM Güvenlik Konseyi'nin
destekleyecek hiçbir siyasi sürecin olmadığı du-
rumlarda ne yapması gerekmektedir? BM’nin
iyi niyet misyonları değerli koruma rolüne sahip
olmalarına rağmen görevleri karşılığında makul
sonuçlar alınamazsa ne olur?” sorusunu yö-
neltti. Arkasından da (Kıbrıs’ta) İyi Niyet Mis-
yonunun emekleyerek ilerlediğini ve
planlandığı gibi gitmediğini belirterek, “Müza-
kerelerde ilerleme çıkmaza girip, çöktüğünde
BM Güvenlik Konseyi, ilgili misyonun maliyet
giderlerini tekrar gözden geçirmek için daha ne
kadar bekleyecektir?” sorusunu yöneltti.
ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley’in
resmi sorularını BM Genel Sekreteri Antonio
Guterres 6 Nisan tarihinde “Kısa vadede, hedef-
lerine ulaşmış olan görevleri sonlandırmalıyız,
an itibarı ile de görev yaptıkları yerlerde kendi-
lerinden beklenen görevleri yapamayanları da
tekrar gözden geçirerek yeniden yapılandırmalı-
yız” cümleleri ile yanıtlayarak BM’nin düşün-
celerini ortaya koymuş oldu. Crans Montana’da
müzakerelerin çökmesi nedeni ile BM Genel
Sekreterliği ve UNFICYP’in giderlerini karşıla-
yan, Rumlar ve Yunanistan dışındaki ülkeler,
ciddi ciddi UNFICYP’i müzakerelerin çöktüğü
ve gelecek için ümit vaat etmediği bu dönemde
kapatmanın iyi olacağı düşüncesindeler. 

CRANS MONTANA

Bu olasılık, adanın resmen tanınan hükümeti
olmak ayrıcalığını ellerinde tutup Türkleri ortak
yapmamak için yıllarca müzakereleri ipe sapa
gelmez nedenlerle uzatmayı bir başarı ve kaza-
nım olarak gören Rumları hayli endişelendir-
meye başladı. Eğer bir gün BM’yi temsil eden
UNFICYP gibi kuruluşlar adadan giderlerse,
1905 yılından beri düşman olarak gördükleri ve
adanın yönetimine ortak etmek istemedikleri,
1960 Anayasasına rağmen 1963 yılında başlat-
tıkları silahlı saldırılar sonrasında “Kıbrıslı
Türkler isyan etti” yaygarası ile “İsyancı” sını-
fına soktukları Kıbrıslı Türkleri bire bir muha-
tap almak zorunda kalacaklar ve adada fiilen iki
halkın ve bu halkın oluşturduğu devletler kayıt-
lara geçecek diye çok korkuyorlar. Bu nedenle
de UNFICYP adadan gitmesin diye hem çok
korkuyorlar hem de tüm giderlerini dahi karşıla-
maya hazırlar.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Hırvatistan'da
dezavantajlı grupların yaşamlarına dokunmaya devam ediyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'nın sembol-
lerinden ve "şehrin hafı-

zası" olarak adlandırılan tarihi
Vijecnica Kütüphanesi, 15 Tem-
muz Demokrasi ve Milli Birlik
Günü dolayısıyla Türk bayra-
ğına büründü. Türkiye'nin Sa-
raybosna Büyükelçisi Haldun
Koç'un yanı sıra ülkedeki Türk
kurumlarının temsilcileri ve
Avrupa Gücü (EUFOR) bünye-

sinde görev yapan Türk asker-
leri ile vatandaşların da katılı-
mıyla demokrasi nöbeti
tutuldu. Bir saate yakın kentin
simgelerinden Vijecnica Kü-
tüphanesi önünde duran grup,
kütüphanenin üzerine yansıtı-
lan dev Türk bayrağı ile hatıra
fotoğrafı çektirdi. Büyükelçi
Koç, iki gün boyunca hain
darbe girişiminin ikinci yılı
kapsamında bir dizi anma
programı düzenlediklerini
anımsatarak, 15 Temmuz'da-
kine benzer darbe girişimleri-
nin bir daha yaşanmaması

temennisinde bulundu. Ulus-
lararası Saraybosna Üniversi-
tesi (IUS) öğrencisi Yusuf İşler
de 15 Temmuz şehitlerini
anmak üzere bir araya geldikle-
rini belirterek, bir darbe girişi-
minin tüm ülkeye ne kadar
zarar verebileceğinin, görüldü-
ğünü kaydetti. www.dunyabul-
teni.net’e göre; demokrasi
nöbeti öncesinde ise bağımsız
Bosna Hersek'in ilk cumhur-
başkanı Aliya İzetbegoviç'in de
mezarının bulunduğu Kovaçi
Şehitlği ziyaret edildi. 

KRİZEVACKA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'ın Koprivničko-
Križevačka ilinde yaşayan
Roman vatandaşlara hiz-

met veren Adım Adıma Roman
Derneği, Roman mahallelerinde
yaşayan ailelerin özel eğitime
muhtaç çocuklarını şehir merke-
zindeki rehabilitasyon merkezine
her hafta taşıyarak çocukların özel
eğitim almalarını sağlıyor. Bu hiz-
meti eski bir minibüsle veren der-
neğe yeni bir minibüs temin eden
TİKA, bu sayede çocukların daha
iyi şartlarda özel eğitim imkânla-
rına ulaşmasına destek sağladı.
Koprivnica İli Şehir Meydanında
gerçekleştirilen proje teslim töre-
nine, Adım Adıma Derneği Baş-
kanı Franjo Horvat, dernek
yöneticileri, derneğin rehabilitas-
yon merkezine taşıdığı çocuklar
ve aileleri ev sahibi olarak katıldı.
Koprivničko-Križevačka İli Valisi
Darko Koren,  Koprivnica Bele-
diye Başkanı Mišel Jakšić, Podra-
vina İli Kalkınma Ajansı Müdürü
Melita Birčić, Ticaret Odası temsil-
cileri, Vali Yardımcısı Ratimir Lju-
bić, İl Meclisi Başkanı Željko
Pintar, Türkiye Cumhuriyeti Zag-
reb Büyükelçisi Mustafa Babür
Hızlan, TİKA Zagreb Ofisi yetkili-
leri, valilik ve belediyenin çeşitli

birimlerinin yöneticileri, Pod-
ravka Sunce rehabilitasyon mer-
kezinin yönetici ve çalışanları ile
basın mensupları katıldı. 

ENTEGRASYON SAĞ-
LAMA ÇALIŞMALARI

Tören öncesi Türkiye Büyükelçisi
ve heyetini ağırlayan Vali, bölge-
nin temel özellikleri, kültürel ve
doğal güzelliklerini ve ekonomik
göstergelerini içeren bir sunum
yaparak, Adım Adıma Derneğiyle
yapılan işbirliğinden dolayı teşek-
kür etti. Vali Koren, “Koprivnica
İli ve Şehri için özel bir gün
bugün, Sayın Büyükelçi ve TİKA
Koordinatörünü ağırlamaktan do-
layı çok mutluyuz. Adıma Adıma
Derneğimize bir minibüs hediye

etmelerinden ötürü müteşekkiriz,
çünkü bu katkı ilimizdeki Roman
ulusal azınlığın topluma entegras-
yonunu daha da kolaylaştıracak.
Tören öncesi görüşmemizde Tür-
kiye ile muhtemel işbirliklerini
konuştuk, bugün işbirliği kapısını
açtığımızı düşünüyorum.
”dedi.Büyükelçi Hızlan, Vali, Be-
lediye Başkanı ve Adıma Adıma
Derneğine sıcak karşılamaların-
dan ötürü teşekkür etti ve Türki-
ye’nin Hırvatistan’dan gelecek
ekonomik yatırım tekliflerine
karşı hep ilgili olduğunu ifade
etti. İşbirliğini bir anlaşmayla for-
malize etmenin de güzel olacağını
belirten Büyükelçi, Roman çocuk-
lara bağışlanan araçtan ötürü
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Hırvatistan romanlarına
tiKa'dan özel eğitim imkanı

TİRAN - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunus Emre Enstitüsü (YEE)
ile Tiran Üniversitesi Tarih
ve Filoloji Fakültesi tarafın-

dan Arnavutluk'un başkenti Ti-
ran'da Osmanlıca Yaz Okulu
başladı. Yaz okulunun açılış prog-
ramına Türkiye'nin Tiran Büyükel-
çisi Murat Ahmet Yörük, Tiran
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Mynyr Koni, akademisyenler ve
öğrenciler katıldı. www.dunyabul-
teni.net’e göre: Büyükelçi Yörük,
Arnavutluk ile Türkiye arasında
siyasi ilişkilerin üst düzeyde, eko-
nomik ilişkilerin de çok iyi oldu-
ğunu belirterek, Arnavutluk'ta
400'ün üzerinde Türk firması bu-
lunduğunu ve Türkiye'nin Arna-
vutluk'un ikinci en büyük ithalat
ortağı olduğunu söyledi.tek bay-
rak, tek vatan, tek devlet anlayı-
şıyla güçlü Türkiye’yi ifade

ederken, hatırlanan tek şey milli
iradeye sahip çıkan yüce Türk mil-
letidir. Bu milletin yazdığı destan
tarihler boyu konuşulacaktır. Öm-
rünü vatanının selametine, ay yıl-
dızlı bayrağın şerefine,
mazlumlara kalkan olmaya ada-
mış ve bunun bedeli ne olursa
olsun ödemiş kahramanlarımız
var olduğu sürece cesaretin, fera-
setin ve merhametin simgesi olan
Türk milleti ilelebet yaşayacaktır.
Allah bu millet için canını hiçe
sayan tüm şehitlerimize rahmet

eylesin, gazilerimize acil şifalar,
uzun ömürler nasip etsin”dedi.İki
ülkenin entelektüel seviyede birbi-
rini tanıması ve anlaması konu-
sunda önemli bir boşluk olduğunu
belirten Yörük, Türkler ile Arna-
vutların kardeş iki millet olarak
500 yıldan fazla beraber yaşadığını
ve bu beraberliğin getirdiği önemli
birikim sağladığını ifade etti.
Yörük, Türkiye ve Arnavutluk'taki
gençlerin tarihlerini daha doğru
kaynaklardan öğrenmesi gerekti-
ğini vurguladı.

Saraybosna'nın hafızası 
Türk bayrağına büründü

YEE’den Arnavutluk'ta 
"Osmanlıca Yaz Okulu" 
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Bosna Hersek'in 'saklı 
cenneti' Prokosko Gölü
Muhteşem doğası, eşsiz

manzarası, etrafındaki
ahşap evleriyle ziyaretçi-

lerine köy hayatı tecrübesi yaşa-
tan Prokosko Gölü, Bosna
Hersek'in "saklı cenneti" olarak
nitelendiriliyor. Vranica dağının
tepesindeki bir buzul gölü olan
Prokosko, Saraybosna, Mostar,
Travnik gibi şehirlerin yanında
ülkenin "saklı cenneti" olarak gös-
teriliyor. Gürültüden uzak, büyük
çoğunluğunda elektriğin olma-
dığı, doğa ile baş başa
tatil imkanı
sunan Pro-
kosko, son
dö-
nemde
Bosna
Her-
sek'i
ziya-
ret
eden
ya-
bancı-
ların
gözde ad-
resleri arasına
adını yazdırdı.
16 kilometre uzunlu-
ğundaki toprak yoldan ulaşılan
Prokosko, yazları gölün etrafın-
daki ahşap evlerde yaşayan köy
sakinlerinin yaptığı geleneksel
Boşnak mutfağının farklı lezzetle-
rini de test etme imkanı sunuyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

Hem şehrin gürültüsünden kaç-
mak hem de doğada yürüyüş
yapmak isteyenlerin tercihi olan
Prokosko, son yıllarda özellikle
Arap turistlerin gözdesi haline
geldi.
Göl kenarındaki ahşap evlerin bi-
rinde yaşayan 53 yaşındaki Fa-
tima Burekovic, bu köye gelin
olarak gelenlerden. Köyü ve gölü
ziyaret edenlere siparişle etli, pa-
tatesli, peynirli Boşnak börekleri
yapan Burekovic, yüksek rakımı
nedeniyle kış aylarında kar al-
tında kalan köyde sadece yaz ay-
larında geldiklerini söyledi.
Kışları Fojnica'da geçirdiklerini

aktaran Burekovic, "ruhunun bir
parçası" olarak nitelendirdiği Pro-
kosko'ya gelen turistleri ailesin-
den biri gibi gördüğünü belirtti.

TAM BİR HAVA 
KAPLICASI

Prokosko'nun yerlilerinden İbra-
him Softic de başındaki beyaz
takkesi ile dikkat çekiyor. 300'e
yakın evin bulunduğu köyün
büyük bölümünde elektrik olma-

dığını aktaran Softic,
göldeki turizm

sezonunun
mayıs

ayında
eylül
ayına
kadar
sür-
dü-
ğünü
an-

lattı.
Prokos-

ko'ya
Arap ülke-

lerinin yanı
sıra Türkiye,

İtalya ve Avustur-
ya'dan da çok turist geldiğini söy-
leyen Softic, "İnsanlar buraya en
çok temiz hava için geliyor. Boş-
nakların misafirperverliği ise on-
ları çok etkiliyor." dedi. 

HAYVANCILIK

Softic, burada yaşayan insanların
daha önce hayvancılıkla uğraştı-
ğını belirterek, "Burası ülkemizde
en temiz havanın solunabildiği
iki yerden biri. Prokosko benim
için tam bir hava kaplıcası." diye
konuştu.
Kendisine "İbrahim Ağa" diyen
Softic, eşi Şevala ile misafirlerine
geleneksel Boşnak kahvesi sun-
mayı da ihmal etmiyor. Doğa tut-
kunlarının Bosna Hersek'te
ziyaret etmesi gereken yerlerin-
den 1636 rakımlı Prokosko'da,
çok sayıda endemik bitki türüne
rastlamak da mümkün.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Fojnica şehri yakınlarında bulunan Prokosko Gölü, muhteşem
doğası, eşsiz manzarası, etrafındaki ahşap evleriyle ziyaretçilerine köy hayatı tecrübesi yaşatıyor

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıştır…
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, Fetullahçı
Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15

Temmuz 2016'daki darbe girişimi-
ne ilişkin Bulgar basınına yönelik
bilgilendirme toplantısı yaptı.
www.haberler.com’a göre,
Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'de 2 yıl
önce yaşanan darbe girişimi ve
sonrasındaki gelişmeleri değerlen-
dirdi, basın mensuplarının sorula-
rını yanıtladı. Türkiye'deki
demokrasinin son 2 yılda pekişti-
rildiğini, demokrasi düşmanları-
nın adalet yoluyla nasibini aldığı-
nı söyleyen Ulusoy, "Bu darbe
girişimi ordunun yapısına sızmış
olan FETÖ örgütü üyeleri tarafın-
dan yapılmış olmasına rağmen,
girişimin Türk Silahlı
Kuvvetlerine ait olduğunun iddia
edilmesi kesinlikle doğru değil-
dir" dedi.
FETÖ'ye karşı demokratik yollarla

alınan önlemlerden söz eden
Ulusoy, bu önlemlerin yasa ve
kurallara uygun olduklarına işaret
ederek "Darbeciler, yaptıkları bu
hain teşebbüsle demokrasimize,
hukuk devletimize ve halkımızın
temel hak ve özgürlüklerine yöne-
lik bir eylemde bulunup sistemi,
anayasal düzenimizi yıkmak iste-
mişlerdir." diye konuştu.
Büyükelçi Ulusoy, FETÖ'nün sinsi
tavrıyla dünyanın her yerine
yayılmaya çalıştığını, ülkelerin
doğal misafirperverlik ve nezaket
anlayışından yararlanıp kanser

hücreleri gibi olan metastazlarını
yaymak üzere ortam aradığını
belirtti. Büyükelçi Ulusoy, "FETÖ
gittiği ülkelerin iyi niyetini kulla-
narak bu ülkelere girmiş durum-
da. Bizler de dost ve müttefik
ülkelerle bu konuda her zaman
yakın bir iş birliğinin içerisinde-
yiz. Bulgaristan makamları ile çok
iyi bir iş birliğimiz var. Düzenli
bilgi akışımız oluyor.
(Bulgaristan'a kaçan FETÖ men-
suplarının) iade süreçlerinde
Bulgar makamları ile iş birliğimiz
sürüyor." ifadesini kullandı.

Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’de düzenlenen
ABD-Adriyatik Haritası
(A5) toplantısında
Güneydoğu Avrupa’nın
güvenliği ele alındı

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin Tiran
Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük, Fetullahçı Terör

Örgütü’nün (FETÖ) mevcudiye-
tinin Arnavutluk’un milli güven-
liği ve çocuklarını bu okula gön-
deren aileler için tehdit olduğunu
ifade etti. www.timebalkan.com
sitesine göre; Yörük, FETÖ’nün
darbe teşebbüsünün başarısızlığa
uğramadığını, Türk milletinin
içindeki kahramanlarca başarısız-
lığa uğratıldığını vurgulayarak,
darbeyi planlayanların Türk mil-
letinin çelik gibi iradesi, azmi,
cumhurbaşkanına, bayrağına,

ezanına ve devletine sahip çıkma
kararlılığını hesap edemediğini
söyledi. Arnavut halkının da tel-
evizyonlar aracılığıyla saldırıya
tanıklık ettiğini belirten Yörük,
eğitim kisvesiyle faaliyet gös-
teren şeytani örgüt FETÖ’nün,
Arnavutluk’ta da kirli uzantı-
larıyla mevcudiyetinin bulun-
duğunu, hatta Arnavutluk’un
FETÖ’nün Balkanlar’da en
örgütlü olduğu ülkelerin
başında geldiğini söyledi.
Türkiye’nin 15 Temmuz’da
yaşadıklarını dost ve kardeş
ülkelerin tecrübe etmesini iste-
mediklerini kaydeden Yörük,
“Bu bakımdan biz, FETÖ
mevcudiyetinin

Arnavutluk’un milli güvenliği ve
çocuklarını bu okula gönderen
aileler için bir tehdit olduğunu
düşünüyoruz.” dedi.

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan’ın başkenti
Zagreb’de düzenlenen
ABD-Adriyatik

Haritası (A5) toplantısında
Güneydoğu Avrupa’nın
güvenliği ele alındı.
www.timebalkan.com’a göre;
toplantıya ABD Savunma
Bakanı James Mattis,
Hırvatistan Savunma Bakanı
Damir Krsticevic, Karadağ
Savunma Bakanı Predrag
Boskovic ve Makedonya
Savunma Bakanı Radmila
Sekerinska Jankovska katıldı.
Toplantıda, ABD’nin
Güneydoğu Avrupa’daki var-
lığı, NATO üyesi olmayan
bölge ülkelerin üyelik süreçle-
rinin hızlandırılması ve
Güneydoğu Avrupa’nın
güvenliği görüşüldü.
Ev sahibi Krsticevic,
Hırvatistan’ın savunma ve
güvenlik alanındaki en önemli
ortağının ABD olduğunu vur-

gulayarak, “ABD’nin
Güneydoğu Avrupa’ya aktif
bir dönüş yapması önemli.
Birlikte daha güçlüyüz.” dedi.
NATO’ya üyelik daveti alan
Makedonya’yı tebrik eden
Krsticevic, Makedonya’nın bir
an önce NATO üyesi olması
temennisinde bulunarak,
Bosna Hersek’in de NATO
üyeliğindeki engelleri ortadan
kaldırması gerektiğini ifade
etti.

KARADAĞ’DAN
MAKEDONYA’YA 

TEBRİK

Karadağ Savunma Bakanı
Boskovic de hem NATO üyeli-
ği hem de Yunanistan ile isim
sorununun çözümü konusun-
daki gelişmeler nedeniyle
Makedonya’yı tebrik ederek,
bu adımların bölgedeki herke-
sin çıkarı doğrultusunda
çözümler üretilebileceğinin
göstergesi olduğunu kaydetti.
A5 oluşumunun iyi komşuluk

ilişkilerine de önemli katkı
sağladığını söyleyen Boskovic,
bu oluşumun daha da genişle-
tilebileceğini dile getirdi.
Makedon Bakan Jankovska ise
Makedonya’nın 2008’den beri
NATO’dan üyelik daveti bek-
lediklerini ifade ederek,
“Makedonya, bu tarihi fırsatı,
dünyanın en güçlü askeri-
siyasi birliğinin üyesi olabil-
mek için doğru şekilde değer-
lendirecektir.” dedi. NATO
üyeliğine hazırlık konusunda
Hırvatistan, Karadağ,
Arnavutluk ve diğer bölge
ülkelerinden yardım aldıkları-
nı aktaran Jankovska, “Bölge,
hiç olmadığı kadar güçlü ve
uyumlu.” değerlendirmesinde
bulundu. Güneydoğu Avrupa
ülkelerine Avrupa-Atlantik
entegrasyon süreçlerinde des-
tek olmak amacıyla 2003’te
Hırvatistan, Arnavutluk,
Makedonya ve ABD girişimiy-
le oluşturulan A5’e, 2008’de
Bosna Hersek ve Karadağ da
dahil olmuştu.

Tiran Büyükelçisi’nden
arnavutluk’a FeTÖ uyarısı

Hırvatistan’da
“aBd-adriyatik” toplantısı

ÜSKÜP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya Meclisi 53. oturumun-
da 76 evet oyuna karşın hiçbir
hayır ve çekimser oyla

Makedonya’nın NATO Üyeliğine Katılım
Sürecinin Desteklenmesine Dair
Bildirgeyi kabul etti.
www.timebalkan.com’a göre: Makedonya
Meclisi 53. oturumunda 76 evet oyuna kar-
şın hiçbir hayır ve çekimser oyla
Makedonya’nın NATO Üyeliğine Katılım
Sürecinin Desteklenmesine Dair
Bildirgeyi kabul etti. SDSM milletvekili
Hari Lokvenec, NATO üyeliğinin doğru-

dan güvenlik ve istikrar getirdiğini, ancak
üyeliğin en büyük dolaylı etkilerinin
askeri değil ekonomik faydaları olduğunu
söyledi. VMRO DPMNE milletvekili
Dragan Danev ise partisinin
Deklarasyonu destekleyeceğini ve
Makedonya Cumhuriyeti’nin NATO
İttifakına tam üyelik yolunda güçlü bir
katkı sağlayacağını belirterek, “Bu ittifa-
kın bir üyesi olmak gerçekten bir fayda-
dır. Ancak aynı zamanda ciddi bir sorum-
luluktur. NATO üyeliği, doğudan, batıdan
ve kuzey ile güneyden bal ve süt çeşmele-
rinin hemen açılıp süt ve bal akacağı anla-
mına gelmez” şeklinde konuştu.

Makedonya Meclisi’nden, NATO üyeliğine onay

Bulgaristan'da FETÖ 
bilgilendirme toplantısı
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ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya'da yapılan Avrupa
Güreş Şampiyonası'nda yeni-
len, sonraki süreçte pes etme-

yerek sıkı bir şekilde çalışan Hendek
Güreş İhtisas Kulübü sporcusu Serhat
Kırık, Hırvatistan'ın başkenti
Zagreb'deki Dünya Yıldızlar Güreş
Şampiyonası'nda 60 kiloda altın madal-
ya kazanarak Türkiye'ye gurur yaşattı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşayan
17 yaşındaki Serhat Kırık, futbol oynadı-
ğı sırada antrenörünün tavsiyesiyle
güreş sporuyla ilgilenmeye başladı.
Zaman içerisinde kendisini geliştirme-
siyle Hendek Güreş İhtisas Kulübü'ne
transfer olan Kırık, sıkı bir çalışmayla 3
sene art arda Türkiye şampiyonu oldu.
www.haberler.com’a göre, başarı çıtasını
yükseltmek için çalışmalarını daha da
yoğunlaştıran Serhat, bu yıl mayıs ayın-
da Makedonya'da yapılan Avrupa
Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda rakibi-
ne yenildi. Büyük üzüntü yaşamasına
rağmen pes etmeyerek günde 3 kez
antrenman yapan Serhat, Hırvatistan'ın
başkenti Zagreb'de düzenlenen Dünya
Yıldızlar Güreş Şampiyonası'nda 8
Temmuz'da grekoromen stil 60 kiloda
altın madalyaya uzandı. Ülkesi adına
büyük sevinç yaşayan Serhat'ın şimdiki
en büyük hedefi, 2024'teki olimpiyatlar-
da Türk bayrağını dalgalandırmak. Beş
yılın sonunda Hendek Güreş İhtisas
Kulübü'ne transfer olduğunu, burada
üst üste 3 kez Türkiye şampiyonluğu
yaşadığını aktaran Serhat, "Geçen sene
Avrupa ve dünya şampiyonasına git-
mek nasip olmadı ama bu sene nasip
oldu. Nasibimde de dünya şampiyonu
olmak varmış. Üzerimde emeği olan Ali
İnci, Hendek Belediye Başkanı İrfan
Püsküllü, kulüp başkanımız Harun
Kaynak ve tüm hocalarıma çok teşekkür
ediyorum." diye konuştu.

Dünya Kupasında finale kalan Hırvatistan, tarihinin en büyük başarısını elde etti
ZAGREB - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvat futbolcular biten turnuvanın
ardından ülkelerine döndü. Zagreb'de
şampiyon gibi karşılanan Hırvat fut-

bolculara Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda
Grabar Kitarovic'den büyük bir jest geldi.

DEVLET MADALYASI 
VERİLECEK

www.haberler.com’dan alınan bilgilere göre:
Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitarovic'in de ilk kez finale kalıp tarihi bir
başarı elde eden Hırvat futbolcular ve milli
takım yetkililerine devlet madalyası takdim
edeceği açıklandı.

MODRIC TARAFTARA 
TEŞEKKÜR ETTİ

Turnuvada gösterdiği performansla 2018
Dünya Kupasının en iyi oyuncusu seçilne
Luka Modric, dünya ikincisi olarak hayallerini
gerçekleştirdiklerini belirterek, tüm
Hırvatistan'a destekleri için teşekkür etti.

HIRVAT FUTBOLCULARA
DEVLET MADALYASI 

Makedonya’da yenildi 
pes etmedi, Hırvatistan’da
Dünya Şampiyonu oldu


