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

sayfa 3’terifat sait

Balkanlarda
sert diplomasiye

ihtiyaç var

Yunanistan atanmış
müftüleri emekli ediyor

PËRFITONI GRANT DERI NË 20% 
TË VLERËS SË KREDISË Mbështetur nga:

Kr�uar nga:

¥ yunan hükümetinin, İskeçe
ve Gümülcine’de atanmış müf-
tülerin emekliliğe sevk edilme-
si için hazırladığı yasal düzen-
leme parlamentoda onaylandı.
yunanistan Başbakanı aleksis
Tsipras’ın talimatıyla eğitim
Bakanlığınca hazırlanan ve
meclise getirilen kanun, genel
kurulda oy çoğunluğuyla
kabul edildi. İktidardaki
radikal Sol İttifak Partisi
(SyrİZa), Bağımsız yunanlar
Partisi (aneL) ve Demokratik
İttifak Partisi (DHSİ) yeni kanu-
na “evet” derken, ana muhale-
fet yeni Demokrasi Partisi
(nD) çekimser oy kullandı.
aşırı sağ altın Şafak Partisi
(Hrisi avgi) ve Merkez Birlik
Partisi (ek) ise “hayır” oyu 
kullandı.

¥ Tİka’nın Tecrübe Paylaşım
Programı Program kapsamında
Türkiye’den 10 öğrenci Boşnak
nüfusun yoğun yaşadığı Sancak
bölgesinin yeni Pazar şehrindeki
osmanlı mezarlığının temizlik
çalışmalarına katıldı. Türk
İşbirliği ve koordinasyon ajansı
Başkanlığı (Tİka) tarafından bu
yıl ikincisi düzenlenen Tecrübe
Paylaşım Programı kapsamında
Sırbistan’da Boşnak nüfusun
yoğun yaşadığı Sancak bölgesi-
nin en büyük şehri yeni Pazar’a
gelen öğrenciler, osmanlı döne-
minden kalma 38 bin metrekare-
lik tarihi mezarlıkta temizlik
çalışmaları gerçekleştirdi.

türk öğrenciler Osmanlı
mezarlığını temizledi

¥ BoSna HerSek'in güne-
yinde bulunan Mostar şeh-
rinde, "452'nci Mostar
Köprüsü Geleneksel Atlama
Yarışları" yapıldı. Atlama
yarışlarına katılan 40 sporcu,
kendini 28 metre yükseklik-

ten Neretva Nehri'nin soğuk
sularına bıraktı. Geleneksel
atlayışların "baş üstü" kate-
gorisinde Lorens Listo 12.
kez birinci olma başarısını
gösterdi. Aynı kategoride
Mustafa Saric ikinciliği, Dino

Bajric ise üçüncülüğü elde
etti. Yarışların ikinci katego-
risi olan dik atlayışta ise İgor
Kazic birinci oldu. Bu kate-
goride Adis Boskailo ikinci,
Edi Fink de üçüncü sırada
yer aldı.

¥ SarayBoSna Film Festivali kapsa-
mında dağıtılan “Saraybosna’nın
Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü” bu
yıl dünyaca ünlü senarist ve yönet-
men Nuri Bilge Ceylan’a verilecek.
Organizatörler daha önce “dünyanın
en değerli film yazarlarından biri”
olarak nitelendirilen Ceylan’ın, festi-
val kapsamındaki şeref programına
katılacağını da duyurmuştu. 10’da

Mostar Köprüsü'nden
452. Kez atladılar

Kardeş Kosova’da 
Türkiye düşmanı çatlak ses
¥ Bakan Yardımcısı Dedaj,
gerek Sırbistan gerek ise
Türkiye'nin Kosova'ya temsilcileri
aracılığıyla dönmek için çaba
gösterdiklerini belirtti. Dedaj sos-
yal medya hesabı üzerinden
"Balkanların Cadıları" başlığı
altında yaptığı paylaşımda,
"Türkiye ve Sırbistan, Kosova'ya
stratejik geri dönüşlerini yüzyıllar
süren hakimiyetin köklerinde
kalan ve bu kirli işgalcilerin
kalıntıları olan temsilcileri aracılı-
ğıyla hedeflemekteler. Bu temsil-
ciler, Kosova'dan ve Gjergj
Kastrioti'nin topraklarından
kökünden sökülmeliler" ifadele-
rine yer verdi. KDTP
Milletvekilleri Müferra Şinik ve

Fikrim Damka,
Başbakan Ramush
Haradinaj ile
görüşme gerçekleş-
tirdi. Milletvekilleri
Şinik ve Damka,
Dedaj'ın görevden
alınmasını talep
ettiler. 4’te

Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj Dedaj, Türkiye’ye yönelik
çirkin ithamlarda bulunarak, Türkiye ve Sırbistan’ı hedef aldı

12’de

3’te

10’da

‘Saraybosna’nın Kalbi’
Ceylan’a verilecek

Gjergj Dedaj



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 6 Ağustos 2018 
PazartesiBalkan Haberleri

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim
Şirketi (PTT A.Ş.), tarihî ve kül-
türel değerlere sahip çıkarak

onları filateli dünyasında da ölüm-
süzleştirmeye devam ediyor.  Şirket,
bu çerçevede “UNESCO Dünya
Miras Listesindeki Eserlerimiz” ko-
nulu anma pulu hazırladı. Dünya-
daki en ünlü antik kentlerden biri
olan ve 1998 yılından beri UNESCO
Dünya Miras Listesi’nde bulunan
Troya’nın görselinin yer aldığı anma
pulu, 1 Ağustos 2018 tarihinde teda-
vüle çıkarıldı.  44x87 milimetre boyu-
tundaki anma pulu 6 TL bedelle, söz
konusu pula ait 140x210 milimetre
boyutundaki ilkgün zarfı ise 7 TL be-
delle PTT işyerlerinde,
www.filateli.gov.tr adresinde ve fila-
teli cep uygulamasında satışa su-
nuldu.

İLK GÜN DAMGASI

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı
ile aynı tarihte “Çanakkale PTT Mer-
kez Müdürlüğü/ÇANAKKALE” ad-
resinde “UNESCO Dünya Miras
Listesindeki Eserlerimiz 01.08.2018
ÇANAKKALE” ibareli ilk gün dam-
gası kullandırıldı.  PTT A.Ş., 1-5
Ağustos 2018 tarihleri arasında ise
Çanakkale’de “UNESCO Dünya
Miras Listesindeki Eserlerimiz” ko-
nulu pul sergisi düzenledi. Sergi ala-
nında “UNESCO Dünya Miras
Listesindeki Eserlerimiz Pul Sergisi
01-05.08.2018 ÇANAKKALE” ibareli
özeltarih damgası kullandırıldı. Söz
konusu özeltarih damgalı zarflar 2,50
TL bedelle www.filateli.gov.tr adre-
sinde ve filateli cep uygulamasında
satışa sunuldu.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT A.Ş.), tarihî ve kültürel değerlere
sahip çıkarak onları filateli dünyasında da ölümsüzleştirmeye devam ediyor

halkbank.com.tr  |  0850 222 0 400 Dialog

HALKBANK
80 YAŞINDA

80 yıldır ülkemizin emeklerine, fedakârlığına,
umutlarına ve birlikteliğine sahip çıkmak için çalışıyoruz.

80 yıldır Halkın Bankası olmaktan gurur duyuyoruz.

80 MİLYONLA OMUZ OMUZA!

PTT’den ‘UNESCO Dünya Miras Listesindeki
Eserlerimiz’ konulu anma ve pul sergisi

Bulgaristan’da öğrencilere 
cep telefonu yasağı istendi

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sendika, Okul Ön-
cesi ve Okul Eği-
timi Kanununun

172.maddesine atıfta
bulundu. Madde şöyle
diyor:” Öğrenciler,
ders saatlerinde cep te-
lefonlarını kullanma-
sınlar”. Örgütten
yapılan açıklamada,”
Elbette bu metnin uy-
gulanmasını garanti
edebilecek bir meka-
nizma yoktur” denildi.
Sendikacıların ifadele-
rine göre bu durum-
dan iki çıkış yolu
var:”Formal metinlerin
okyanusu içine dal-
maya devam edelim ve
Bulgar eğitim sistemi-
nin çöküşünün en
derin noktasına ulaş-
madığımızı hayal ede-
lim ya da uzun süredir
var olan bir şeyi kulla-
nıp etkili kurallar oluş-
turalım”. Eğitim
Sendikasının önerisi,

öğrencilerin ders saat-
lerinde cep telefonu
bulundurmasını ve
kullanmasını kesinlikle
yasaklayacak eğitim
kurumları ile aile ara-
sında bir sözleşme im-
zalama yükümlülüğü
getirecek yasal değişik
yapılmasıdır. Kısa bir
süre önce akıllı telefon-
ların okulda kullanıl-
masını yasaklayan
Fransa örnek göste-
rildi.
Sendikal örgüte göre
Fransa, sadece müdür
ve öğretmenlerin tavsi-
yelerinin işe yarama-
yacağının ve kanunun
uygulanması gerektiği-
nin farkına varan ülke-
lerden biridir. Eğitim
Sendikası’nın açıkla-
masında şu ifadeler
yer aldı:” “Uygula-
mada Fransız okulla-
rında aile ve okul
arasında bir sözleşme
imzalanmakta ve bu
sözleşmenin bir kısmı
cep telefonunun

okulda kapatılmasıdır.
Bu kurala uymayan
(ve dolayısıyla diğer
kurallara)bir öğrenci
uyarılıyor ve ardından
3 gün okuldan uzak tu-
tuluyor. Ebeveynlerin
seçme ve itiraz etme
veya okul politikala-
rına karışma hakkı
yoktur. Fransa’da ebe-
veynler ve gençlerin
çoğu, okulda sivil be-
cerilerin oluşmasını to-
lere ettikleri için
kurallara uyulmasını
ve cep telefonuyla ilgili
olanı da normal kabul
ediyorlar”. Örgüt, “Sa-
yısallaştırma politika-
sıyla ilgili olarak
Eğitim ve Bilim Bakan-
lığı, eğitim kurumla-
rına ders saatlerinde
kullanmak için çocuk-
ların ve öğrencilerin il-
gisini çekmek için
tabletler, monitörler,
interaktif tahtalar ve
başka dijital cihazlar
sağlamalıdır” diye dik-
kat çekiyor.

Bulgaristan’da Podkrepa Emek Konfederasyonuna bağlı Eği-
tim Sendikası, öğrencilerin sınıfta cep telefonu kullanmasını
yasaklayan kurallar getirilmesi için yasal değişiklikler istedi

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte “Çanakkale PTT Merkez Müdürlüğü/ÇANAKKALE” adresinde
“UNESCO Dünya Miras Listesindeki Eserlerimiz 01.08.2018 ÇANAKKALE” ibareli ilk gün damgası kullandırıldı
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atina
Balkan GÜnlÜĞÜ

Yunanistan’da hüküme-
tin, Batı Trakya’da, İs-
keçe ve Gümülcine’de

atanmış müftülerin zorunlu
olarak emekliliğe sevk edil-
mesi için hazırladığı yasal dü-
zenleme parlamentoda
onaylandı.
www.timebalkan.com’a göre;
Yunanistan Başbakanı Aleksis
Tsipras’ın talimatıyla Eğitim
Bakanlığınca hazırlanan ve
meclise getirilen kanun, genel
kurulda oy çoğunluğuyla
kabul edildi. İktidardaki Radi-
kal Sol İttifak Partisi
(SYRİZA), Bağımsız Yunanlar
Partisi (ANEL) ve Demokra-
tik İttifak Partisi (DHSİ) yeni
kanuna “evet” derken, ana
muhalefet Yeni Demokrasi
Partisi (ND) çekimser oy kul-
landı. Aşırı sağ Altın Şafak
Partisi (Hrisi Avgi) ve Merkez
Birlik Partisi (EK) ise “hayır”
oyu kullandı. Söz konusu

kanun, 81 yaşındaki Gümül-
cine Müftüsü Cemali Meço ve
78 yaşındaki İskeçe Müftüsü
Mehmet Emin Şinikoğlu’nun

yaş itibarıyla iki ay içerisinde
zorunlu emekliye ayrılmala-
rını öngörüyor. Yunanistan’da
uygulanan yasal prosedüre

göre hükümet, boşalan Gü-
mülcine ve İskeçe’deki müftü-
lük makamlarına geçici olarak
iki “müftü naibi” atayacak.

priŞtine
Balkan GÜnlÜĞÜ

Kosova Güvenlik Kuv-
vetleri (FSK) Bakan
Yardımcısı Burim Ra-

madani, FSK’nın Anayasa’da
değişiklik yaparak Kosova
Silahlı Kuvvetleri’ne (FAK)
dönüşmesi sürecinin sıkıntılı
olduğunu belirtti. Buna rağ-
men Kosova’nın, dönüşüm
Anayasa değişiklikleriyle ya-
pılması sürecinden el çekme-
diğini kaydeden Bakan
Yardımcısı Ramadani, müm-
kün olduğu anda Anayasa’da

değişikler yapılacağını söy-
ledi. www.timebalkan.com’a
göre: Kosova Siahlı Kuvvetle-
ri’nin, Nato ve KFOR’un ye-
rine geçmek gibi bir niyeti
olmayacağına dikkat çeken
Ramadani, “ FSK’nın dönü-
şümünü, Balkanlardaki her
hangi bir ülkeye karşı gerçek-
leştirmeyi de planlamıyoruz”
dedi. Bakan yardımcısı Ra-
madani, FSK’nın orduya dö-
nüşmesiyle bölgenin
kazançlı çıkacağını hatırlata-
rak, Kosova’nın bölgedeki is-
tikrara katkı sağlamayı
sürdüreceğini belirtti.

kosova ordusu kFor’un
yerİne geçemeyecek

Yunan hükümetinin, İskeçe ve Gümülcine’de atan-
mış müftülerin emekliliğe sevk edilmesi için hazır-
ladığı yasal düzenleme parlamentoda onaylandı

Batı trakya’da atanmış
müftülere mecburi emeklilik

ankara
Balkan GÜnlÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB)

tarafından düzenlenen “Di-
aspora Gençlik Akade-
misi”nin bu yılki programı,
başladı. Programın açılışına
katılan Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Prof. Dr.
Ahmet Haluk Dursun ve
YTB Başkanı Abdullah
Eren, programın hedefi ve
yurt dışındaki Türk toplu-
munun gelecek vizyonuna
ilişkin değerlendirmelerde
bulundu. www.timebal-
kan.com’a göre. Türkiye’nin
son yıllarda dış politikadaki
başarılarına dikkati çeken
YTB Başkanı Abdullah
Eren, “Türkiye bugün hiç
olmadığı kadar diasporası-
nın, yurt dışındaki vatan-
daşlarının yanındadır.” diye
konuştu. Eren, dış politika-

daki değişimle yurt dışında
yaşayan gençlerin Tür-
kiye’yi her zaman yanla-
rında bulacağını
vurgulayarak, YTB’nin de
son dönem Türk dış politi-
kasının aktif kurumlarından
biri olduğunu belirtti. Bu yıl
6’ncısı düzenlenen Diaspora
Gençlik Akademisi progra-
mında, başta Avrupa olmak
üzere yurt dışından gelen
gençlerin Türkiye üzerine
dersler alacağını hatırlatan
YTB Başkanı, buradaki gezi
programlarıyla ana vatanla
bağlarını kuvvetlendirecek-
lerini sözlerine ekledi. Tür-
kiye Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Dursun
da gurbetçi gençlere, “Siz
bizim gönül coğrafyamız-
daki göz bebeklerimizsi-
niz.” şeklinde seslenerek,
gençlerin öncelikle kendi
dilini ve kendi kültürünü
iyi bilmeleri gerektiğinin 
altını çizdi.

YTB, yurt dışındaki
gençlere sahip çıkıyor

ÜskÜp
Balkan GÜnlÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı
(TİKA) tarafından

düzenlenen “Tecrübe Pay-
laşım Programı” çerçeve-
sinde Makedonya’da
bulunan Türk öğrenciler
Köprü ve Ensar dernekle-
rini ziyaret ederek Üs-
küplü edebiyatçılar ile bir
araya geldi. Türkiyeli mi-
safir öğrencileri Make-
donya Türk Sivil Toplum
Teşkilatları Birliği (MATÜ-
SİTEB) Genel Başkanı ve
Köprü Derneği Başkanı
Hüsrev Emin, Ensar Der-
neği Başkan Yardımcısı
Necati Süleyman ve der-
nek gönüllüleri ile bir
araya geldi. www.timebal-

kan.com’dan alınan bilgi-
lere göre; Köprü ve Ensar
derneklerinin faaliyetleri
hakkında bilgi alan Türki-
yeli öğrenciler daha sonra
“Üskübistan” müellifi
Leyla Şerif Emin, “Giden
Üç Adam” şiir kitabının
yazarı Seyhan Yakupi ve
“Divanını Yakan Şair” şiir
kitabının müellifi Mehmed
Arif’in kitaplarının tanıtı-
mını dinledi. Üsküplü
edebiyatçılarla sohbet
eden öğrenciler yazarların
imzalı kitaplarını aldı.
TİKA Başkanlığı destekle-
riyle Türkiye’nin farklı il-
lerindeki üniversitelerinde
eğitim gören toplam 12
öğrencinin katılımıyla
“Makedonya Tecrübe Pay-
laşımı Programı” düzenle-
niyor.

TİKA, Türk öğrencileri Üsküplü
edebiyatçılarla buluşturdu

Balkanlar, Türkiye açı-
sından çok önemli bir
bölge. Tarihsel bağla-

rımız var, kan bağımız var, ti-
cari ilişkilerimiz var,
komşuluk ilişkilerimiz var,
stratejik bağlarımız var, dini
bağlarımız var, Ahde vefa var,
Ata yadigârı var. Türkiye’de
15 milyondan fazla Balkanlı
var, Balkanlarda iki milyon
Türk, 10 Milyon akraba var. Var
oğlu var. Balkanlara ilgi, sevgi,
önem için pek çok sebep var.
Bizim pozitif sebepler, Amerika,
Avrupa ve Rusya için negatif se-
bepler. Bugün Rusya ile dönem-
sel bir çıkar birlikteliğimiz
olabilir. Anca Osmanlı döne-
minde Ruslarla, Balkanlarda çok
rakip olduk. Zira onların da Bal-
kanlarda Slav ve Ortodoks mil-
letleriyle önemli çıkar
birliktelikleri, bizim gibi Bal-
kanlarla sınır komşulukları, ta-
rihi ortaklıkları var. Keza,
İngilizlerin, Fransızların, Al-
manların, Amerikalıların ve
hatta İsrail’in Balkanlarda çeşitli
çıkar ilişkileri, beklentileri, stra-
tejik aşkları var. Bizim için po-
zitif bir çıkar veya ilgi varsa,
onlar için negatif bir karşılığı
var demektir. Vice versa is also
true, yani tam tersine olan şeyler
de doğrudur, yani onlar için po-
zitif varlar bizim için negatif
varlardır. Balkanlarda pozitif ve
negatif çıkarlar varsa aynı şe-
kilde diplomasiye de ihtiyaç
vardır.

ÜçÜncÜ DÜnya sa-
vaşı veya armege-

Don  (Kıyamet)
savaşı

Birinci ve ikinci dünya savaş-
ları ya Balkanlarda başladı ya da
orada alevlendi ve derinlik ka-
zandı. Bugün isim konulamasa
da üçüncü dünya savaşını farklı
bir boyutta yaşıyoruz. Büyük
devletler bizzat savaşa girmese
de maşaları ve finolarıyla bu sa-
vaşın içindeler. Gizli gibi görü-
nen ama bazı yönleriyle apaçık
ve alenen yapılan bir savaş. Bu
savaş bir anlamıyla Armegedon
dedikleri kıyamet savaşı. Tür-
kiye, manevi açıdan bakıldı-
ğında davasının, maddi yönden
bakıldığında tarihin ve stratejik
konumunun gereği zaten büyük
sorumluluk yüklenmiş bir ülke.
Bir yandan Orta Doğu bir yan-
dan Balkanlar. Türkiye, belki de
bu savaşın merkezinde ve kilit
ülke durumunda.

orta Doğu’Da
sıcaK, BalKan-

larDa soğuK savaş

Dediğimiz gibi adı konulmamış
bir 3.Dünya soğuk ve sıcak karı-
şık savaşı. Sanki iklimleriyle
doğru orantılı olarak, Orta Do-
ğu’da sıcak, Balkanlarda soğuk
savaş var. Nitekim Suriye’de,
Irak’ta, Filistin’de sıcak savaş
ile Müslümanlar katlediliyor ve
bizden kopartılmaya çalışılıyor.
Buralarda silahlı mücadeleye ih-
tiyaç var. Diğer yandan Balkan-
larda ise soğuk savaş mevcut.
Nasıl mı? Avrupa Birliği, Bal-
kanların kendine yakın gördüğü
Hristiyan kısmını içine alıyor.
Burada Bulgaristan, Yunanistan,
Slovenya, Hırvatistan ve Ro-
manya var. Diğer yanda Batı
Balkanlar diye yeni bir isim
koydukları ama hiçbir şekilde
coğrafi karşılığı olmayan Sırbis-
tan, Karadağ, Makedonya, Arna-
vutluk, Kosova’yı ara durakta
bekletiyorlar. Bu bölgede çeşitli
ilişkileriyle Türkiye’ye ve Rus-
ya’ya çok yakın ülkeler var. Ar-
navutlar, Boşnaklar ve Türklerin
olduğu bu bölgede Ruslara ya-
kınlığı ile biline Ortodoks Slav
Sırbistan, Makedonya ve Kara-
dağ var. İşin ilginç tarafı Sırbis-
tan, Karadağ ve Makedonya’da
aynı zamanda Boşnak, Arnavut
ve Türkler de var. Bunlara Batı
Balkanlar diyorlar ama diğerle-
rine yani Bulgaristan, Yunanis-
tan, Hırvatistan, Slovenya ve
Romanya’nın oluşturduğu böl-
geye Doğu Balkanlar demiyor-
lar. Bu bölge, Avrupa Birliği
bölgesi olarak kabul ediliyor.
Aslında Balkanlara da Türkçe
bir isim olan “Balkan” tabirini
de kullanmıyorlar. Balkanlar
için Güney Doğu Avrupa ifade-
sini kullanmayı tercih ediyorlar.
Önce bizi dışlıyorlar ardından
adını bizzat bizim verdiğimiz

Balkanlarda maalesef Batı tara-
fından diplomatik kurnazlıkla
kurulan Güney Doğu Avrupa
(South East Europe ) birliktelik-
lerine biz sonradan giriyoruz.
Bu yüzden Balkanlarda Diplo-
masiye şiddetle ihtiyaç var.

Kosova’Da neler
oluyor?

Balkanları ikiye ayırmanın dı-
şında, Türkiye ile yakın ilişkisi
olan bazı bölgelerde şeytanca
projelerle ayrıca ikinci bir
ayırma diplomasisine giriyorlar.
Son günlerde bize en yakın ülke
olan Kosova’da yaşanan üzücü
olaylar buna örnektir. Koso-
va’da Dışişleri Bakan yardımcısı
Gjergj Dedaj'ın Kosova’daki
Türkler için söyledikleri asla
kabul edilemez. Kosova’daki
Türk toplumunun büyük tepki-
leri sonucu bu kendini bilmez
faşist görevinden alındı. Bu
bakan yardımcısının ismi Os-
manlı’ya isyan eden İskender
bey’in Hristiyan kökenli ismi
olan Gjergj Kastroti ile benze-
mesi bir tesadüf mü? Yine Ko-
sova’da bir grup kendini bilmez
soytarının tam bu zamanda Türk
bayrağının yakması tesadüf mü?
Kosova’da ve Arnavutluk’ta çok
sayıda kaçak Fetocu terörist bu-
lunuyor. Bir süre önce MİT’in
başarılı bir operasyonu ile 6 Fe-
tocu paketlenip Türkiye’ye geti-
rilmişti. Bu olayı sindiremeyen
Kosova’daki bazı siyasiler yü-
zünden Türkiye-Kosova ilişkile-
rine zarar vermek istediler. Oysa
Türkiye ile Kosova arasında çok
güçlü bağlar var. Başaramaya-
caklar.

Bosna-HerseK, 
Bulgaristan ve 
yunanistan’Da 

gelişmeler

Diğer yandan bize yakın olan
Bosna-Hersek’te de farklı gibi
görünse de fitne kaynağının
benzer olduğuna inandığım ge-
lişmeler yaşandı. Hırvatların
Bosna’da Enstite istemeleri,
zaten üçe bölünmüş bir ülkeyi
daha da bölmeye yönelik görü-
nüyor. Yunanistan’ın ülkesine
kaçan Feto darbecilerini teslim
etmemesi bize karşı diğer bir
diplomatik saldırı. Son olarak
yine Yunanistan’da 150 Bin
Türk’ün yaşadığı Batı Trakya’da
Türklerin doğal hakkı olarak
kendi içlerinde seçtikleri Gü-
mülcine ve İskeçe müftülerini
tanımayarak sahte müftüler ata-
ması ve hatta şimdi de bunları
yaş haddinden emekli ederek ye-
nilerini atayacak olması bize
karşı diğer bir diplomatik atak
görünüyor. Bulgaristan’ın Tür-
kiye sınırına duvar gibi çitler ör-
mesi ve Karadeniz’de Amerika
ile ortak askeri tatbikatlar yap-
ması bir başka atak.

soft DiplomasiDen
sert Diplomasiye

geçiş

Amerika, Balkanlarda Türki-
ye’ye karşı çeşitli şeytani diplo-
masi oyunlarını oynuyor. Fetocu
teröristleri açıkça destekleyen
Amerika’nın özellikle bize
yakın olan Kosova ve Arnavut-
luk’ta onların var olmasını ve
aktif olmalarını desteklediğini
düşünüyorum. Bütün bunlar,
Türkiye’nin Balkanlardan dış-
lanması için yapılan bilinçli ve
planlı çalışmalar.  İşte bu yüz-
den bizim de Balkanlarda karşı
diplomatik ataklara geçmemiz
gerekiyor. Tabiki TİKA, Yunus
Emre Enstitüleri, Maarif vakfı,
YTB gibi kurumlarımızla Yu-
muşak (Soft)  Diplomasiyi ba-
şarı ile yapıyoruz. Ancak, bizim
için son derece önemli olan Bal-
kanlarda bize karşı bu açık ve
sert saldırılara aynı oranda
cevap verecek karşı diplomasi-
lere bugün artık çok daha fazla
ihtiyaç vardır. Dışişlerimizin ve
MİT’in bu konudaki bilgi, tec-
rübe ve yetenekleri yeterlidir.

rifat sait

Balkanlarda
sert diplomasiye

ihtiyaç var

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
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Kosova Dışişleri Bakan Yardımcısı
Gjergj Dedaj, Türkiye'ye yönelik çir-
kin ithamlarda bulunarak, Türkiye ve

Sırbistan'ı hedef aldı.
www.timebalkan,com’a göre; Bakan Yar-
dımcısı Dedaj, gerek Sırbistan gerek ise Tür-
kiye'nin Kosova'ya temsilcileri aracılığıyla
dönmek için çaba gösterdiklerini belirtti.
Dedaj sosyal medya hesabı üzerinden "Bal-
kanların Cadıları" başlığı altında yaptığı pay-
laşımda, "Türkiye ve Sırbistan, Kosova'ya
stratejik geri dönüşlerini yüzyıllar süren ha-
kimiyetin köklerinde kalan ve bu kirli işgal-
cilerin kalıntıları olan temsilcileri aracılığıyla
hedeflemekteler. Bu temsilciler, Kosova'dan
ve Gjergj Kastrioti'nin topraklarından kö-
künden sökülmeliler" ifadelerine yer
verdi.Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj De-
daj'ın sosyal medyada, Türkiye ve Koso-
va'daki Türk toplumuna hakaret içeren
açıklamaları ardından, KDTP Milletvekilleri
Müferra Şinik ve Fikrim Damka, Başbakan
Ramush Haradinaj ile görüşme gerçekleş-
tirdi. Milletvekilleri Şinik ve Damka, De-
daj'ın görevden alınmasını talep ettiler.
Meclis Başkan Vekili ve Milletvekili Müferra
Şinik yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhu-
riyeti'nin gücünden tedirgin olanların uzan-
tıları yine devrede. Kosova Dışişleri Bakan
Yardımcısı Gjergj Dedaj'ın bugünkü paylaşı-
mını kınamakla kalmayarak, Başbakan Ra-
mush Haradinaj'dan görevden almasını
resmi olarak talep ettik. Aksi halde koalisyon
ortaklığımızın tehlikeye gireceğini vurgula-
dık" ifadelerine yer verdi. Kosova Mecli-
si'nde Sırplar hariç diğer azınlık toplulukları
milletvekillerinden oluşan "6+" Parlamento
Grubu, Kosova Başbakanı Ramush Haradi-
naj'dan, Türkiye ve Kosovalı Türkler hakkın-
daki skandal açıklamaları içeren paylaşımı
nedeniyle Dışişleri Bakan Yardımcısı Gjergj
Dedaj'ı görevinden almasını talep etti. "6+"
Parlamento Grubu'nun yazılı açıklamasında,
"6+" Parlamento Grubu milletvekilleri,
Bakan Yardımcısı Dedaj'ın Türk topluluğuna
en kaba şekilde hakaret edildiği ve Kosovalı
Türklerin aşağılandığı belirtildi.

Kosova Dışişleri Bakan
Yardımcısından skandal
TürKiYe paYlaşımı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı Has-
him Thaçi, Kosova ve Sırbis-
tan arasında karşılıklı

tanıma ile sonuçlanacak tarihi bir
anlaşma için tüm siyasilerin ortak
çalışma yürütmesi gerektiğini be-
lirtti. Ülke gündemini son günlerde
oldukça meşgul eden, Sırbistan ile
diyalog kapsamında Kosova’nın
bölünebileceği iddiaları Cumhur-
başkanı Hashim Thaçi’nin ardı ar-
dına basın toplantıları
düzenlemesine neden oldu.
www.timebalkan.com’a göre, Cum-
hurbaşkanı Thaçi düzenlediği

basın toplantısında, bir kez daha
Kosova’nın bölünmeyeceğine
vurgu yaptı. “Cumhurbaşkanı ola-
rak, diyalogdan yana olan tüm si-
yasetçiler, sivil toplum temsilcileri
ve medya mensuplarını teşekkür
etmek istiyorum” diyen Thaçi, de-
mokrasinin ancak herkesin görüş-
lerini dile getirmesiyle
güçleneceğini kaydetti. Cumhur-
başkanı Thaçi, ABD, AB ve
NATO’nun da desteğiyle Koso-
va’nın müzakere sürecinde değişik
süreçlerden geçtiğini dile getirerek,
herkesin hayal olarak gördüğü Ko-
sova’nın Sırbistan’dan ayrılmasının
gerçekleştiğini de hatırlattı.”

“Kosova’nın bölünmesi için
ABD-Rusya anlaştı” iddiası
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’da yayınlanan bir ga-
zetede Kosova’nın bölünmesi
için ABD ile Rusya’nın anlaş-

tığı iddiaları Rusya Dışişleri Bakan-
lığı tarafından yalanlandı.
www.timebalkan.com’a göre; ABD
Başkanı Donald Trump ve Rusya
Başkanı Vladimir Putin’in Koso-
va’nın bölünmesi konusunu görüş-
tükleri konusunda Kosova’da
yayınlanan haber Rusya tarafından
yalanlandı. Rusya Dışişleri Bakan-
lığı tepkisinde daha şu ifadelere yer
verildi:
“Kosova’da yayımlanan ‘Express’
gazetesine dayanarak Rus basınında
yer alan makaleleri okuduk. “Diplo-
matik kaynakların” değerlendirme-
lerinin aktarıldığı bu makalede, 16
Haziran’da Helsinki’de düzenlenen

zirvede ABD Başkanı’nın Sırpların
kuzeyde yaşadığı bölümün veril-
mesi karşılığında Belgrat’ın Ko-
sova’nın bağımsızlığını tanıması

teklifine razı olduğu iddia edilmek-
tedir. Daha önceleri olduğu gibi
şimdi de bu tür iddiaların asılsız ol-
duğunu sorumlulukla ifade ediyo-

ruz. Kosova’nın final statüsüyle il-
gili tüm konular BMÖ’nün 1244 sa-
yılı kararıyla çözüme bağlanmalıdır.
Bu çerçevede Priştine ile Belgrat,
Avrupa Birliği’nin arabuluculu-
ğunda doğrudan diyaloga razı ol-
dular. Rusya bu müzakere sürecini
devamlı desteklemektedir ve bu
süreç içerisinde varılan tüm anlaş-
maların uygulanmasını ısrar ediyor.
Rusya her iki tarafın arkasından hiç-
bir zaman bu konuyu tartışmayı de-
nemeyecek. Medyadan,  Moskova
ve Washington arasında gizli bir an-
laşma şüpheleriyle ilgili spekülas-
yonlardan çekimser kalmalarını
talep ediyoruz. Uluslararası güven-
liğe bağlı olduğu Rusya-ABD ilişki-
lerini istikrarsızlaştırmayı
amaçlayan temayüller düşünülme-
melidir. Gerginliklerin yaşandığı
Balkanlar gibi bir bölgede, gergin-
likler teşvik edilmemelidir.”

Kosova’da yayınlanan bir gazetede Kosova’nın bölünmesi için ABD ile
Rusya’nın anlaştığı iddiaları Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı

Cumhurbaşkanı Thaçi
“Kosova bölünmeyecek”
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İzzetbegoviç’ten Hırvatların
entite taleplerine sert tepkiAhmet GÖKSAN

DEVLETÇİĞİN 
SAHTESİ

“Barış Harekatı’nın yapılması kaçı-
nılmaz duruma gelmişti. Çünkü Ga-
ranti Antlaşmansa imzasını atan
Yunan Hükümeti ortalarda yoktu.
Meşru hükümet devrilmiş yerini cunta
almıştı. Bunları açıktan açığa konuşu-
yor. Hiçbir antlaşmayı kabul etmedik-
lerini istediklerini ve diledikleri gibi
harekette serbest olduklarını dünyaya
ilan edip duruyorlardı”. 1982

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Bir yaz sezonunun yavaş yavaş
sonuna doğru gidiyoruz. Tem-
muz sıcakları geçti mi daha

rahat çalışma olanağını bulabileceğiz.
Bahar aylarından bu yana karşımız-
daki unsurun siyasetçileri Carans
Montana’daki görüşmeleri tekmele-
yenlerin kendileri olduğunu kabul et-
meye başlıyor gibi davranıyorlar. Bal
yapmaz arılar veya Ağustos böcekleri
gibi BM Genel Yazmanı Bay Guter-
res’in belgesinin tarihini tartışıp dur-
dular. Bu tartışmaya şimdilik noktayı
Bay Andros Kipriyanu belgenin 30
Haziran tarihini taşıdığını söyleyerek
noktayı koyuyor. Crans Montana’da
yaşananlar konusunu gündeminden
düşürmek niyetinde görünmüyorlar.
Orada yaşananlara ilişkin olarak “ol-
gular Sayın Anastasiyadis’in söylediği
gibi olsaydı bekleyeceğimiz asgari şey
bizim tarafa sorumluluk yüklenme-
mesi olurdu. Bendeki bilgiler Crans
Montana’daki yemeği berhava edenin
Türk Dışişleri Bakanı olduğunu doğ-
rulamıyor” diye konuşuyordu. Eğer
başlatılabilirse müzakerelerin kaldığı
yerden mi yoksa sil baştan mı olacağı
konusunda henüz netlik oluşmadı.
Netliğin oluşmasının da zor olacağını
kaydetmek istiyoruz. Çünkü BM’in
2018 yılında adada bir çözümü öngör-
meyeceğini açıkladığı biliniyor. Önü-
müzdeki Eylül ayında büyük olasılıkla
yeni bir kişi eşgüdüm görevi ile ilgili
olarak atanabilir. Uyuşmazlığın başla-
dığı günden bu güne dek BM’in 50
adet kişiyi atadığı bu işin çetelesini tu-
tanlarca açıklanıyor. Bu noktada sayı-
nın öneminin fazladan bir anlamı
yoktur. Görev üstlenmiş olanların yap-
tıklarıdır. İlk dönem gelenlerden olan
M. A. Ortega 1964 Temmuz ayında
yazdığı raporunun dışında gerçekleri
dillendirenlere pek rastlayamıyoruz.
Anılan bu raporun o günlerde dikkate
alınmaması uyuşmazlığın bu günlere
dek gelmesine katkı vermiştir. Bu ko-
nuda işlem yapılmış olunsa idi başka
konuları konuşuyor olacaktık.

CraNs MoNTaNa

Crans Montana sürecinin yeniden baş-
latılmasını istemek çöken bir sistemin
canlandırılmak istenmesinin çözüme
ilişkin olarak hiçbir katkısının olmaya-
cağı gerçeğidir. Buna koşut Akın-
cı’nın önerdiği “stratejik bir paket
anlaşması” önerisine Hükümet Sözcü-
leri Bay Prodromos Prodromu, “Türk
tarafı ile stratejik anlaşmanın görüşül-
meyeceğini” söylüyordu. DİSİ’nin
önde gideni Averof Neofidu ise ay-
naya bakmadan müzakerelerin başla-
mamasının sorumlusu biz değiliz
türküsünü çığırıyordu. Bilinen bir ger-
çeği de bir kez daha yinelemek istiyo-
ruz. Bugüne değin BM’in
öncülüğünde ve çizilen çerçevenin
sözcük oyunlarına dalmadan bir işe
yaramadığı biliniyor. Bilinen anlaş-
mazlıklar devam ederken başka konu-
larda işbirliği zeminin araştırılmasının
neye ne kadar yararı olacağının da za-
manı hovardaca boşa harcamak ola-
caktır. AB’ne girişlerinin üzerinden 14
yıl geçmiş oluyor. Bu güne değin dev-
let olamadıklarını kabul ettiklerine
göre bu dönemden önce Türkiye ve
Kıbrıs Türk’lerinin aleyhine aldırdık-
ları bütün kararların yeniden ele alın-
masını gerekli kılmaktadır. Bu hususu
kabul etmeleri sonrasında yeni bir
sayfa açılarak çözüm odaklı çabalara
girişilebilir. Gerisi boşa çaba harca-
mak olacaktır. 14 yıl öncesine dek
sahte devletçilik oynayanlarla anlama-
dıkları hukuk dili ile mücadele etme-
miz gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç, Bosna-Her-
sek medyasına verdiği demeçte Hırvatların entite taleplerine sert tepki gösterdi
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Bakir İzzetbe-
goviç, Bosna-Hersek medya-

sına verdiği demeçte Hırvatların
entite taleplerine sert tepki gösterdi.
www.timebalkan.com’a göre; konuş-
masında ulusal birlik mesajı veren
İzzetbegoviç, Bosna-Hersek’in milli
bütünlüğü söz konusu olduğunda
hiç kimsenin arkasına bakmayaca-
ğını, sonunda ölüm de olsa sonuna
kadar gideceğini söyledi. İzzetbego-
viç, Bosna-Hersek’te yaşayan Hır-
vatların siyaset yaptıklarını, entite
haklarının olmadığını çünkü 1992-
1995 yılları arasında yaşanan Bosna
Savaşında, Hırvatların yarısının or-
duya katılmadıklarını söyledi.

TÜRKİYE’NİN BOSNA-
HERSEK’E OLUMLU KAT-

KILARI OLUYOR

İzzetbegoviç, Türkiye’nin Bosna-
Hersek’in Avrupa Birliği sürecini ve
NATO üyeliğini desteklediğini söy-
ledi. Türkiye son zamanlarda Av-

rupa ülkeleri ile bazı sorunlar yaşasa
da kendini savunacak güçte oldu-
ğunu da sözlerine ekledi. Başkan
Recep Tayyip Erdoğan’ı dost ve kar-
deş olarak gördüğünü, ona asla iha-
net etmeyeceğini bildirdi.

BOSNA-HERSEK’TE 
NELER OLUYOR?

Son yıllarda Bosna-Hersek’te siyaset
oldukça hareketli. Dayton Antlaş-
ması’nın iflas edeceği yönündeki gö-
rüşler ciddiye alınmaya başladı.
Bosna’nın Sırp Entitesi Sırbistan’a
bağlanmak istiyor ve Ortodoks dün-
yanın lideri olarak görülen Rus-
ya’nın himayesinde bulunuyor.
Hırvatların arkasında ise Katolik
dünya bulunuyor. Hırvatlar da Hır-
vatistan’a bağlanmak istiyor. Ancak
bunun önündeki en büyük engel
Boşnaklar olarak görülüyor. Yakın
zamanda Bosnalı Sırp siyasetçi Mlo-
rad Dodik, ezan sesiyle ilgili Müslü-
manları rahatsız eden açıklamalar
yapmıştı. Ardından Hırvatların ayrı
bir entite talep etmeleri, Boşnaklara
yönelik yeni bir oyun mu kuruluyor
sorularına neden oldu.

SARAYBOSNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği’nin (AB) 2016’da Batı
Balkan rotasını kapatmasının ar-
dından Batı Avrupa ülkelerine

ulaşmak için alternatif güzergah arayan
düzensiz göçmenlerin, Bosna Hersek’teki
bekleyişi devam ederken, bu durum
bölge sakinleri arasında huzursuzluğa yol
açıyor. Bosna Hersek’in AB üyesi Hırva-
tistan ile sınır şehirlerinden Bihac’da
“geçiş” yapabilmek için bekleyen düzen-
siz göçmenler, yollarına devam etmele-
rine engel olan Hırvat polisinden şikayet
ederken, Una-Sana Kantonu’nda bulunan
4 bin göçmenden 3 binine ev sahipliği
yapan Bihac kenti sakinlerinin ise göç-
menlerin yarattığı sorunlardan dertli ol-
dukları belirtiliyor.

www.timebalkan.com’a göre; Bihac’da
yurt ve etrafındaki yeşillik alana kurduk-
ları çadırlarda kalan düzensiz göçmenler,
çıkardıkları sorunlarla gündeme geliyor.
Tek istekleri yola devam etmek olan Bi-
hac’daki öğrenci yurdunda kalan düzen-
siz göçmenler ise AB yolunda karşılarına
çıkan en büyük engelin Hırvat polisi ol-
duğuna işaret ediyor. Düzensiz göçmen-
ler, Hırvat polisinin kendilerini darp
ederek telefonlarına el koyduğunu öne
sürüyor. Una Sana Kantonu Polis müfett-
işlerinden Adnan Beganovic de düzensiz
göçmenlerin yerleştirildikleri Bihac ve Ve-
lika Kladusa’da sorun teşkil etmediklerini
belirterek, “Onların amacı Bosna Her-
sek’te kalmak değil, üçüncü ülkelere git-
mek.” değerlendirmesinde bulundu..

Bosnalılar mültecilerden, mülteciler
Hırvat polisinden şikâyetçi

REÇAK
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Uluslararası Barış
Gücü’ndeki (KFOR)
Türk Temsil Heyeti Baş-

kanlığı tarafından ülkenin gü-
neyindeki Ştimle’ye bağlı
Reçak köyünde yapılan yol,
düzenlenen törenle açıldı. Böl-
gedeki Reçak Anıtı ve Özgür-
lük Kulesi’ni bağlayan 1.5
kilometre uzunluğundaki
yolun çalışmaları, Türk Temsil
Heyeti ve Ştimle Belediyesi iş

birliğinde gerçekleşti. Yolun
açılış törenine, Ştimle Belediye
Başkanı Naim İsmajli, Türk
Temsil Heyeti Başkanı Albay
Cem Sinan Barım’ın yanı sıra
belediye ve Kosova Güvenlik
Güçleri temsilcileri ile Ştimle
halkı katıldı. www.timebal-
kan.com’a göre: Belediye Baş-
kanı İsmajli, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, Ştimle Be-
lediyesi’nde ‘Kosova Kurtuluş
Ordusu (UÇK) Şehitleri Günü’
olarak kutlanan 26 Temmuz’da
açılışı yapılan bu projenin öne-
mine değinerek, Kosova’daki

Türk askeriyle iyi iş birlikleri-
nin bulunduğunu söyledi.
Söz konusu projenin, belediye
ve Türk Temsil Heyeti olarak
burada ortaklaşa yaptıkları
birçok projeden sadece biri ol-
duğuna dikkati çeken İsmajli,
belediyede güvenliği sağlama-
nın yanı sıra fırsat bulup başka
alanda da yardım sunan Türk
Temsil Heyeti’ne teşekkür etti.
İsmajli, bu yol sayesinde Re-
çak’a gelenlerin, buradaki
UÇK savaşını anımsatan yapı-
ları ziyaret edebileceklerini
ifade etti.

Türk askeri 
kosova’da yol yapTı
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USTRUMCA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından Make-
donya’nın güneydoğusundaki Us-

trumca’da bulunan Banya Bansko
Rehabilitasyon Merkezi’ne, buradaki mi-
safirlerin taşınmasında kullanılacak asan-
sör rampalı bir araç hibe edildi. Hibe
törenine, Makedonya Sağlık Bakanı
Venko Filipçe, Çalışma ve Sosyal Politika-
lar Bakanı Mila Carovska ve TİKA Üsküp
Koordinatörü Aytekin Ayden katıldı. Sağ-
lık Bakanı Filipçe, burada yaptığı açıkla-
mada, TİKA’nın sağlamış olduğu bu bağış
ile burada kalan misafirlerin sağlık hiz-
metlerine erişimini ve onların sosyalleşme
sürecini kolaylaştıracağını ifade etti.
www.timebalkan.com’a göre; Filipçe, “Tİ-
KA’ya büyük ve samimi teşekkürlerimi
iletiyorum. Sağlık alanında olsun birçok
diğer sektörlerdeki projeler olsun, iş birli-
ğimizin ileride de devam edeceğine inanı-
yorum.” dedi.

TİKA’dan 
Makedonya’ya
sağlık yardımı
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Avrupa Birliği’nin
(AB) Balkanlarda al-
dığı inisiyatif ile son

iki yıldır geleneksel sorun-
ları halletme eğiliminde ol-
duğu görülüyor. Bu eğilimi
destekleyen ekonomik atı-
lım yapma ve bölgeyi Av-
rupa dışı güçlere kapatma
hamleleri de dikkat çekiyor.
AB tarafından ilk olarak Ko-
sova-Karadağ arasında baş-
latılan görüşmeler, ardından
Makedonya-Yunanistan
isim sorununu çözme anlaş-
ması ile devam etmişti. Ko-
sova-Sırbistan ‘Final
Anlaşması’ müzakereleri de
gündem konuları arasın-
daydı. Son olarak Arnavut-
luk-Yunanistan deniz
sınırını belirleme müzakere-
leri ile resme bir bütün ola-
rak bakıldığında
Balkanlarda önemli bir süre-
cin gelişmekte olduğunu
görüyoruz.

CaZiBe merKeZi

AB’nin başlattığı bu süreç,
başta ekonomi olmak üzere
Balkanları büyük bir cazibe
merkezi halinde getiriyor.
AB sınırları içinde barış, gü-
venlik ve herkese daha iyi
bir gelecek vaat ediyor.
AB’nin desteklediği medya
ve sivil toplum örgütleri de
özgürlük ve demokrasi adı
altında toplumsal olarak
halkı bu yönde hazırlamak
için ciddi bir çaba harcıyor.
Örneğin; Makedonya için
konuşulması bile düşünül-
meyen isim sorunu ve Koso-

va’nın Karadağ’a ‘bağışla-
dığı’ topraklar, AB’nin des-
teklediği medya ve
beslediği ‘uzman’ denilen
isimler tarafından geniş kit-
leler etki altına alınıyor. Çok
değil bundan 20 yıl önce bu
toprak ve isim uğrunda sa-
vaşan insanların günü-
müzde küçük şahsi çıkarları
için bu tür anlaşmaların al-
tına imzalar atmaları kendi
içinde ayrı bir paradoks ba-
rındırıyor. AB, özellikle Bal-
kanların batısındaki
sorunları çözmeye niyetlen-
miş durumda. Başta Bosna-
Hersek olmak üzere
Makedonya’daki azınlıklar
problemi, Slovenya-Hırva-
tistan, Hırvatistan-Sırbistan
arasındaki anlaşmazlıkların
yüksek sesle tartışılması, bu
süreçte hiç gündeme gelme-
yen, ancak bir asırdır Yunan
işgaline ve asimilasyonuna
maruz kalan Çameria bölge-
sinin durumu ile ilgili bir
fırsat yaratabilir.
Eğer AB, Balkanlarda yaşa-
nan sorunları gerçekten
çözme iradesi ortaya koyu-
yorsa, Çameria meselesini
de gündeme getirmesi gere-
kiyor. Çameria’nın işgali,
temel insan haklarının bir
parçasıdır. Asırlarca Müslü-
man Arnavutların yaşadığı
bölgede bugün yüz binlerce
kişi vatanlarından uzak ül-
kelere göç etmek zorunda
kaldı. Çameria meselesinin
uzun bir süredir gündeme
gelmemesi ve hak ettiği yeri
bulamaması orada yaşayan
insanların ne kadar zor ko-
şullarda bulunduğuna dair
fikir veriyor. Çameria böl-

gesi hala Yunanistan’ın iş-
gali altında ve bu bölge
‘savaş kanunu’ ile yönetili-
yor. Son bir yılda Arnavut-
luk ile Yunanistan arasında
‘deniz sınırı belirleme’ gö-
rüşmelerinde söz konusu
savaş kanunun lağvedilmesi
Arnavutluk tarafından talep
edilmişti.

YUNaNisTaN’IN
TaVrI

Yürürlükte olan kanun ile
Yunanistan, Çameria bölge-
sinde yaşayan insanlara hiç
bir hak tanımıyor. Kanun;
Evlerin yıkılması, arazilerin
kamulaştırılması, tehcir, çift-
çilerin hayvanlara ve tarım
ürünlerine el konulmasına

dair maddeler içeriyor. Top-
raklar, küçük ölçekli işlet-
meler, fabrikalar, bahçeler
ve çeşitli gelir alanları, eko-
nomik alanlar adı altında
Müslüman Arnavutların
elinden alınıyor. Yunanis-
tan’ın bu tahribatı sayesinde
demografik değişim gerçek-
leşti. Yunanlar sadece insan-
lara zarar vermediler,
doğaya ve hayvanlara da
büyük zararlar verdiler. Es-
kiden çok verimli olan tarım
arazileri ve hayvancılık sek-
törü günümüzde artık işlev-
siz hale gelmiş durumda.
Buradan anlaşılıyor ki; Yu-
nanistan’ın Çameria’daki
temel amacı hem insanları
bölgeden uzaklaştırmak
hem de ekonomik açıdan
yaşanmaz hale getirmektir.
Sonuç olarak görünen o ki,
Yunanlar, Arnavut Müslü-
manların öz topraklarına
dönmemesi için Çameria’da
hayalet bir kasaba oluştur-
maya çalışıyorlar. ticaretten
zanaata, iklim şartlarından
doğasına kadar insanlık dışı
müdahalelerde bulunuyor-
lar. Yunanistan halihazırda
sadece Çameria’nın işgalini
değil, Arnavutluk’un Yuna-
nistan sınırındaki güney
bölgelerini de ciddi an-
lamda tehdit ediyor. Yuna-
nistan, Arnavutluk’un
güney bölgelerinde kilise ve
okul adı altında Yunan bir
azınlık oluşturmuş du-
rumda. Zira Yunan Devleti,
Arnavutluk’un güneyinde
yer alan topraklara yönelik
emellerini hiçbir zaman sak-

lamadı. Yunanların, bölgede
kültürel ve toplumsal deği-
şimi gerçekleştirmeye yöne-
lik çalışmaları uzun
zamandır biliniyor. Yunanis-
tan’ın bölgede uyguladığı
yayılmacı politikaların
önünü almak için İslami ça-
lışmalar kritik önem arz edi-
yor.

Çameria 
NereDeDir?

Çameria bölgesi, Osmanlı
öncesinden günümüze Ar-
navutların yaşadığı bir yer
olarak biliniyor. Çeşitli Ar-
navut kabilelerin ve ailele-
rin yaşadığı bölge, İyon
denizinin Güney-Doğu-
sunda yer almaktadır. Mev-
cut Balkanlar siyasi
sınırlarını esas alırsak, Arna-
vutluk’un güney sırtına biti-
şiktir. Bahsi geçen bölge, şu
anda Yunanistan sınırları
içerisinde ve ülkenin batı
kısmındadır. 10,000 kilomet-
rekare kadar bir coğrafi
alanı içine almaktadır. Ça-
meria’da yer alan en meş-
hur yerleşim yeri, Osmanlı
döneminde Preveze olarak
bilinen yerdir.
Çameria bölgesinin diğer
bir meşhur kenti de Ko-
niça’dır. Koniça’da yaşayan
insanların yüzde 90’dan faz-
lası Müslümandı. Koniça
Müslümanları,1923 yılında
imzalanan nüfus mübade-
lesi anlaşması ile yurtların-
dan ayrılmak zorunda
kaldılar. 2. Dünya savaşı bo-
yunca yaşanan olaylarda
şehrin İslami ve Arnavut
kimliği yakılarak yok edildi.
Şehre bağlı Pikat köyü ise
bugün Ortodoks Arnavutla-
rın yaşadığı tek köydür. Ça-
meria bölgesinde
Arnavutların yaşadığı
önemli Osmanlı kentlerin-
den biri de Florina’dır. 1896
yılında Fransız bir seyyahın
yazdığına göre kentte, 1500
Müslüman Arnavut aile ya-
şıyordu. Bugün 20 bin kişi-
nin yaşadığı kent tamamen
Ortodokslaşmıştır. Şehrin
kültürel mirası yok edildiği
gibi aynı zamanda toplum-
sal asimilasyon da gerçek-
leştirilmiştir.

İlber ŞİYAK

Vahit… Makedonya’nın Batısında yer
alan Rekalar Bölgesinin Jirovnisa kö-
yünün aşağı mahallesinde ki varlıklı

ailelerden biri olan “Kara İslam Oğulları”nın
en küçüğü ve kara yağız yakışıklısıydı. Ken-
disinden yaşça büyük ve evli olan iki ablası
ve bir de ağabeyi vardı. Babası, Vahit’i evlen-
dirmeye karar verir. Vahit, gizli gizli buluşup
anlaştığı ve aşık olduğu, mavi gözlü güzeller
güzeli Emine’si ile görücü usulü evlendirilir.
Evlendikleri yıl II.Dünya Savaşı yılları. Ül-
kesi Yugoslavya, Almanya ve İtalya tarafın-
dan işgal edilir. Bunun üzerine eli silah tutan
herkes Askere alınıyordu. Vahit’e de Askerlik
için çağrı pusulası gelmişti. Henüz birkaç
aylık evliydi. Sevdasından, evinden, köyün-
den ayrılacaktı. Yapacak bir şey yoktu.  As-
kere gitmemek olmazdı.  Eh, yalnız da
değildi. Köyden kendisi gibi savaşa gidecek
yedi arkadaşı daha vardı. Üç gün sonra Deb-
re’ye gidip Askeri Birliğe teslim olmaları ge-
rekiyordu. Evine geldi üzüntülü ve
düşünceliydi.

YENİ EVLİYDİ

Henüz yeni evliydi. Eşi ilk çocuğuna hamile
kalmıştı. Sevmeye, koklamaya kıyamadığı
gencecik eşinden ayrılacaktı. Oysa normal bir
askerlik vazifesine değil, savaşmaya gidi-
yordu. Üç gün sonra ailesi ile vedalaştı. Köy-
den yedi arkadaşıyla köy meydanında
buluştu. Köy İmamı dualar ederken bir askeri
araç gelir ve Vahit ile arkadaşlarını alıp Deb-
re’ye götürür. O yıllarda Makedonya’nın batı
kesiminde genellikle Arnavut çoğunluk yaşa-
dığı için bu bölgeden gelen askerler I. Arna-
vut Taburu  (I.Albanska Brigada) adı verilen
birliğin emrine verilmişlerdi. Bu birliğin as-
kerleri Müslüman Türk, Arnavut, Torbeş ve
Hıristiyan Makedonlardan oluşuyordu.  Vahit
ve arkadaşları önce Belgrad’a ve buradan da
Zagreb’e getirilirler. Vahit ve mahalesinden
arkadaşı olan Murat, Zagreb yakınlarında bir
kasabada savaşan birliklere katıldılar. Burada
üç ay boyunca silah kullanma eğitimi aldılar.
Yoğun Alman ateşi altında kendilerini sava-
şın tam ortasında buldular. Savaş o kadar şid-
detliydi ki bir ay siperlerden çıkmamışlardı.
Siperdeki arkadaşları birer birer ölüyorlardı.

DÜŞMAN ÇOK GÜÇLÜYDÜ

Düşman çok güçlüydü. Sipere bir top mer-
misi isabet etmişti. Şarapnel parçaları etrafa
yayılmıştı. Feryat figan sesleri arasında insan
bedenleri parçalanıyordu. Vahit ayaklarından
yaralanmıştı. Fakat o kendi acısını unutmuş
arkadaşı Murat’la ilgileniyordu. Murat kanlar
içinde yatıyordu. Başına mermi isabet etmişti.
Vahit Sıhhiye askerlerini beklerken Murat el-
lerinde can verir. Vahit askeri hastaneye götü-
rüldü.  Ayağındaki Şarapnel parçaları
temizlenir. Allah kendisini sevdiklerine ba-
ğışlamıştı. Ayak kemiğinde zedelenme yoktu.
Bir ay hastanede tedavi gördükten sonra ta-
burcu olur ve Kışlasına döner. 1944 yılının
Şubat ayında düzenlenen törenle kendisine
Madalya takılarak “Gazi” ünvanı verilerek
terhis edilir. 1945 yılında savaş biter ve Mare-
şal Tito önderliğinde Sosyalist Federal Yu-
goslavya Devleti kurulur. Yıllar şu gibi akıp
gidiyordu.  Vahit’in çocukları birer birer dün-
yaya geliyorlardı. Vahit Gazi olduğu için kö-
yünde itibarlı olmuştu. Günün birinde
erkeklerin kırmızı fes takmaları, kadınlarında
yüzlerini peçe ile kapatmaları yasaklandı.
Vahit yüzüne peçe takan hanımı ile sokağa
çıkar.  Bunu gören askerler peçeyi çıkarırlar.
Vahit askerlerle kavga eder. Bunun üzerine
Rostuşe köyündeki karakola götürülür ve bu-
rada bir hafta süreyle gözaltında tutulur. Bir
hafta sonra serbest kalan Vahit evine gelir ve
ağabeyi Atip ile birlikte Türkiye’ye göç et-
meye karar verirler. Gazilik Beratını ve Ma-
dalyasını Kayınbiraderi Osman’a bırakır.
1958 yılının 20 Şubat tarihinde Üsküp’ten
Trene binerek İstanbul’a gelirler. Önce geçici
olarak İstanbul’da bir yakınlarının yanında
konaklarlar. Burada fazla kalmazlar ve
İzmit’e yerleşirler. Bir yıl sonra da İzmir’e
Balçova’ya taşınırlar. Ancak İzmir’de de
fazla duramadı Vahit… Rüzgârın savurduğu
yaprak misali, kader bu kez de Manisa’ya sa-
vuruyordu. Manisa da ağabeyi ile birlikte bir
arsa alır ve en kısa zamanda evlerini inşa
ederler. Bu son yerleşmesiydi.  Burada kök
saldılar. Çocuklarını burada büyütüp burada
evlendirdiler.

Ben de Vahit’in Dilber adındaki kızı evlene-
rek Damadı oldum. Vahit ve oğulları başka
bir mahallede arsa alarak büyük bir apartman
inşa ettiler… Vahit ve eşi Emine, Manisa’da
torun torba sahibi oldular. Her ikisi de vefat
ederek hakkın rahmetine kavuştular. Çocuk-
ları ve hatta torunları Manisa’da yaşlandılar.
Kalabalık bir sülale oldular… Allah’ın Rah-
meti üzerlerine olsun… Nereden nereye…
İbret alınacak bu öykü…www.dunyabulteni.com

sitesinden alınmıştır…

DEVAM EDECEKDEVAM EDECEKDEVAM EDECEKDEVAM EDECEKDEVAM EDECEKDEVAM EDECEK

Çameria bölgesinin
geleceği ne olacak ?

‘
Balkanlar’da sınırlar değİşİyor:

’Geçmişte büyük katliamlar ve sürgünler yaşayan Çame-
ria halkı, vatanlarına dönmek istiyor. Yunanistan’ın ege-

menliği altındaki bölge, Arnavutluk ve Yunanistan
arasında uluslararası problemlerden birini oluşturuyor

1

GAZİ MADALYALI
GÖÇMEN VAHİT
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Kosova’da sünnet coşkusu
İskenderay şehrinde yaşayan ihtiyaç sahibi 150 çocuk, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla erkekliğe ilk adımını attı

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’nın Kırcaali
iline bağlı ve Türklerin
yoğun olarak yerleşik

olduğu Bulgarca ismi Ardino
olan Eğridere Belediye
Başkanı Resmi Murat,
Muratpaşa Belediye Başkanı
Ümit Uysal’ı makamında
ziyaret etti.
www.haberler.com’a göre;
ziyarette Murat, Türkiye'den
Nilüfer, Kırklareli ve Kartal
belediyeleriyle 'kardeş kent'
olduklarını söyledi.
Eğridere’nin aynı zamanda
Türk edebiyatının önemli
isimlerinden Sabahattin
Ali'nin de doğum yeri oldu-
ğunu belirten Murat, 2015
yılında Eğridere Belediye

Müzesi bahçesine Sabahattin
Ali'nin büstü dikildiğini ve
geçen yıl da doğumunun
110'uncu yılı anısına

'Uluslararası Sabahattin Ali
ve Bulgaristan ve
Balkanlarda Edebiyat
Sempozyumu' düzenlendik-

lerini aktardı. Ziyaret dolayı-
sıyla memnuniyetini dile
getiren Başkan Uysal ise,
Türkiye'nin Bulgaristan'la
derin kültürel bağlarının
bulunduğunu söyledi. Bu
kültürel bağın Osmanlı döne-
minde Edirne vilayetinin
Gümülcine sancağına bağlı
bir kaza olan Eğridere'yle
hala sürdüğünü belirten
Başkan Uysal, Türk edebiya-
tının en verimli yazarların-
dan biri Sabahattin Ali'nin de
bu kültürel birlikteliğin
çimentosu olduğunu aktardı.
Ziyaretin sonunda Eğridere
Belediye Başkanı Murat,
Eğridere'de bir Ortaçağ köp-
rüsü olan Şeytan
Köprüsü’nün işlemesinin
bulunduğu anı plaketini
Başkan Uysal'a takdim etti.

Eski Yugoslavya top-
raklarında savaşın
başlamasından önce

Doğu Bosna’da özellikle
Drina nehri boylarında (
Biyelina, Zvornik,
Srebrenica, Vlasenitsa,
Vişegrad, Gorajde ve Foça
yerleşim birimleri)
Müslüman nüfusunun
büyük bir çoğunluğunu
oluşturmaktaydı. Söz
konusu bölgeler ise jeopo-
litik – jeostratejik bakımın-
dan “Velika Srbija” (
Büyük Sırbistan ) hedefiyle
ideolojisi için hayati
öneme haizdi. Sırp ırkçıları
büyük Sırbistan toprakları-
nın diğer milliyetlerden
arındırılmış, sadece
Sırpların yaşayacağı bir
devlet şeklinde teşkil edil-
mesini istemekteydi. Bu
sebeple Sırplar 1992 yılın-
da başlayan Bosna
Savaşından önce ülke
çapında özellikle
Müslümanların çoğunluğu
teşkil ettiği Doğu Bosna’da
etnik temizlik yapmayı
planlamışlardır. Savaş
hazırlıklarına dair ilk
hazırlıklar ise Sırbistan
Devlet Güvenlik Dairesi
tarafından, Müslümanların
aleyhinde sürdürülen pro-
paganda vasıtası ile atıl-
mıştır. Srebrenica beledi-
yesinde yaşayan Sırplara
karşı çok kötü muamele
edildiğine dair asılsız
iddialar öne sürülmüştür.
1 Mart 1992 tarihinde
Bosna Hersek bağımsızlı-
ğının onaylandığı referan-
dumda genel nüfusun %
65’i Bosna Hersek’in
bağımsızlığı için oy kulla-
nılmıştır. Sonuçların açık-
lanmasından sonra JNA (
Yugoslavya Halk Ordusu )
ve Bosna Sırp Ordusu ile
sivil Sırplardan teşkil edi-
len Çeteler, Boşnak yerle-
şim birimlerini işgal etmek
maksadıyla taarruza geç-
mişlerdir.

soyKırıMA
Giden süreç

Coğrafi konumu itibarıyla
Srebrenica, Bosna
Hersek’in doğusunda Drina
nehri ile Sırbistan sınırına
yakın bir vadidedir.
İlkbahar 1992 tarihinde
Bosna’nın birçok yeri ile
birlikte Srebrenica’yı da
işgal etmişlerdir. Ama eski
polis şefi ve özel kuvvetler
mensubu Naser Oriç
komutasındaki Boşnakların
yerel savunma kuvvetleri
Sırpları mağlup etmiş ve
Mayıs 1992 tarihinde
Srebrenica’yı kurtarmışlar-
dır. 1943 yılının ilk
Günlerinde yeniden taarru-
za geçen Bosna Sırp ordu-
suyla, Yugoslavya Federal
Ordusunun saldırıları ve
vahşetlerinden korkarak
yakın Bölgelere kaçan
Boşnaklar Srebrenica etra-
fına sığınmıştır. Bu sebeple
kasabanın nüfusu 60.000’e
çıkmıştı. 16 Nisan 1993
tarih ve 819 sayılı birleş-
miş milletler güvenlik kon-
seyi kararı gereğince
Srebrenica ve bölgesi
güvenli bölge olarak ilan
edilmişti. Srebrenica’yı
kuşatan Sırp ordusu,
Boşnaklara oranla hem
asker sayısı hem de silah
ve teçhizat bakımından çok
üstündü. Tank, top, roket,
makineli tüfek gibi ağır ve
gelişmiş silahlarla donatıl-
mıştı. Naser Oriç komuta-
sındaki Boşnak Silahları
yetersizdi. Bir kısmında
sadece av tüfeği vardı.
Diğer taraftan Sırplar insa-
ni yardım sağlanmasına
dair birleşmiş milletlerin

aldığı kararlara uyma-
mışlardı. Kuşatma
altındaki Srebrenica’ya
yiyecek maddeleri ile
tıbbi malzemelerin bile
geçirilmesine müsaade
etmemişlerdir. 1995
yılının ilk günlerinden

itibaren Temmuz 1995’teki
işgale kadar Sırplar abluka
uygulamış ve ilaç, tıbbi
malzeme, yiyecek gibi
temel ihtiyaçların geçmesi-
ne müsaade etmemişlerdir.
Elektrikle suyu kesmişler-
dir. Halkın içecek suyu
dahi kalmamıştı. Birleşmiş
Milletler Srebrenica’yı
Güvenli bölge ilan etme-
sinden sonra Bosna
Genelkurmayı Naser Oriç’i
Tuzla’ya nakletmiştir.
Naser Oriç, Srebrenica
müdafaasında kilit rol
oynayan bir komutandır.
Sırpların Srebrenica’ya
yapacakları harekâta “
Krivaja 95 “ adı verilmişti.
Radovan Karadzic, Mayıs
1995’te Sırp askeri yetkili-
lere Srebrenica’ya askeri
harekâtın düzenleneceği
bildirilmişti. Harekât fiilen
31 Mayıs 1995 tarihinde
başlamıştır. 2 Haziran
1995’te Hollandalıların
elindeki ilk gözlem noktası
zapt edilmiş buna rağmen
birleşmiş milletler ile
büyük devletler bu olaya
tepki göstermediklerinden
dolayı Sırplar
Srebrenica’yı işgal edebile-
ceklerini anlamışlardı.
Sırplar 6 Temmuz 1995
tarihinde saat 04.00’te
güvenli bölgeyi tank ve top
ateşiyle bombalamaya baş-
lamışlardı. Kısa bir süre
sonra Yugoslavya Halk
Ordusu da bu saldırılara
destek vermiştir. Rusya,
Yunanistan, Bulgaristan,
Ukrayna ve Romanya’dan
gönüllü askerler de taarru-
za katılmışlardı.

direniŞle 
KArŞılAŞMAdı

11 Temmuz 1995 tarihinde
General Ratko Mladiçin
emrindeki birlikler
Srebrenica’ya taarruz etmiş
birleşmiş milletler askerleri
hiç bir direnişte bulunma-
yarak Sırplara karşı bir
mermi bile sıkmamışlardır.
11 Temmuz 1995 tarihinde
öğleden sonra Bosna Sırp
ordusuna mensup piyade-
ler, tankların eşliğinde
Srebrenica’ya girmiş şehrin
boş caddelerinde Zafer
yürüyüşü yapmışlardı.
Srebrenica’da
Müslümanlara yapılan soy-
kırımda Yunan gönüllü
askerleri de Sırplara destek
vermiştir. Bunun en büyük
örneği ise; Karadzic;
“Bugün bizim çok dostu-
muz yoktur halihazırda
sadece Yunanlılar ve Tanrı
bizimle birliktedir” ifadele-
rini kullanmasıdır. Sırp
işgalciler ikinci dünya
Savaşından sonra
Avrupa’da gerçekleştirilen
en korkunç ve en kanlı kat-
liamlardan birini 11
Temmuz 1995 tarihinden
başlayarak 18 Temmuz
1995’e kadar Doğu
Bosna’da bulunan
Srebrenica ve çevresinde
gerçekleştirmişlerdi. Bu bir
soykırım ve ikinci dünya
Savaşından sonra Avrupa
topraklarında işlenmiş olan
en ağır savaş suçu olarak
kabul edilmektedir. Sırp
vahşiler binlerce
Müslümanı katlederek
toplu mezarlara atmışlar,
yüzlerce insanı diri diri
mezara gömmüş erkek
kadın ve çocukları sakatla-
yıp boğazlamışlardır. 4 gün
gibi kısa bir süre içinde
Srebrenica’da 12 ile 60
yaşları arasında değişen
8.000’den fazla Müslüman
Boşnak erkeği 
katletmişlerdir.

Sezgin LUTVİYİ

SREBRENİTSA 
SOYKIRIMI

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bir yandan tarihi ve kül-
türel mirası ayağa kal-
dırma çalışmaları kap-

samında Osmanlı coğrafya-
sında yer alan ülkelerdeki
ecdat yadigârı eserleri ayağa
kaldıran Büyükşehir
Belediyesi, diğer yandan
‘sünnet cemiyetleri düzenle-
yerek’ Müslümanlar arasında
birlik ve beraberlik ortamını
sağlamaya devam ediyor.
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin Balkan ülkele-
rindeki faaliyetlerinin sonun-
cusu, Kosova’da gerçekleşti.
İskenderay şehrinde yaşayan
ihtiyaç sahibi 150 çocuk,
Büyükşehir Belediyesi’nin
organizasyonuyla sünnet etti-
rildi. Hastane önünde gerçek-
leşen ve Müslüman halkın
büyük ilgi gösterdiği cemiye-
te, ‘Bursa Büyükşehir
Belediye Başkanı Alinur
Aktaş’ı temsilen’ Büyükşehir
Belediye Meclisi üyeleri Ayrın
Çıkıkçı ve Lütfü Günenç
katıldı. Törende Kur’an-ı
Kerim okundu, sünnet olan
çocuklara çeşitli hediyeler
verildi. Kosova’da 150 çocu-
ğun erkekliğe ilk adımını attı-

ğı sünnet şöleninde
Büyükşehir Belediye Başkanı
Alinur Aktaş adına bir konuş-
ma yapan AK Parti Meclis
Üyesi Aydın Çıkıcı, Türkiye
ve Balkanlar arasındaki gönül
bağını güçlendirecek bir orga-
nizasyona daha katkıda
bulunmanın mutluluğunu
yaşadıklarını söyledi. 

800 ÇOCUK SÜNNET 
ETTİRİLDİ

Artık geleneksel hale gelen
cemiyetler kapsamında
Makedonya, Sırbistan,
Arnavutluk ve Kosova’da 800
çocuğun sünnet ettirildiğini
kaydeden Çıkıkçı, “Sünnet,
bizim en önemli kültürleri-

mizden birisidir. Bu tür orga-
nizasyonlar sayesinde bir
araya geliyoruz. Birliğimize
ve dirliğimize sahip çıkıyo-
ruz. Bugün burada 150 çocu-
ğumuz daha erkekliğe ilk
adımını atmış oldu.
Çocuklarımıza, aileleriyle bir-
likte sağlıklı ve mutlu bir
ömür diliyorum” dedi

GOSTİVAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk kültürünü tanıt-
mak amacıyla 18
Temmuz’da

İstanbul’dan yola çıkan
“Balkan Kervanı”,
Makedonya’nın kuzeybatı-
sındaki Gostivar şehrinde
etkinlik düzenledi. Kültür ve
Turizm Bakanlığının desteği,
Küçükçekmece Belediyesinin
organizasyonu, Yunus Emre
Enstitüsü (YEE) ve Trakya
Üniversitesi iş birliğiyle
Gostivar şehir merkezinde
gerçekleştirilen etkinliğe
yüksek katılım oldu.
www.timebalkan.com’a
göre; program kapsamında
Türk halk oyunları, davul,
kukla ve semazen gösterileri
büyük beğeni toplarken,
konuklara Türk mutfağın-
dan lezzetler ikram edildi.
Kervanda sergilenen hat ve
cam sanatı gibi geleneksel el

sanatları da katılımcıların
ilgisini çekti. Etkinlikler çer-
çevesinde ayrıca güreş
müsabakaları da yapıldı.
Üsküp YEE Müdürü
Şemsettin Şeker, etkinlikle
ilgili yaptığı açıklamada,
“Balkan Kervanı”nın
Makedonya’daki ikinci dura-

ğı olan Gostivar’da birbirin-
den farklı etnik unsur ile bir
araya geldiğini söyledi.
Katılımcılara ortak kültür ve
tarih ile bağlantılı sunumlar
yaptıklarını kaydeden Şeker,
“Makedonya’daki unsurlar
ile bizim 7 asra ulaşan bir
birlikteliğimiz var. Bu birlik-

teliğin meydana getirdiği
ortak kültür ve ortak değer-
ler var. Bugün Türkiye’ye ait
kültürmüş gibi gözüken
bütün bu unsurlar aslında
bütün Balkanlar’ın,
Makedonya’nın ortak kültü-
rü ve ortak değeridir.” 
diye konuştu.

Kırcaali’den Antalya’ya kardeş ziyareti

KüçüKçeKMece Belediyesi’nin
“BAlKAn KervAnı GostivAr’dA

MANİSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın Büyükşehir
Belediyesi'nin desteğiyle
bu yıl 18'incisi gerçekleşti-

rilen Uluslararası Makedonya ve
Rumeli Göçmenleri Folklor
Festivali sebebiyle Türkiye'de

bulunan Makedon belediye baş-
kanları, Aydın Büyükşehir
Belediye Başkanvekili Evrim
Karakoz'a nezaket ziyaretinde
bulundu. www.timebalkan.com
sitesinden alınan bilgilere göre:
görüşmeye Makedonya'nın
Novaci Belediye Başkanı Lyube

Kuzmanovski ile Mogila Belediye
Başkanı Yasmina Gulevska katıl-
dı. Yaptıkları ziyaret için belediye
başkanları Kuzmanovski ve
Gulevska'ya teşekkür eden baş-
kanvekili Evrim Karakoz, beledi-
ye başkanlarına çalışmalarında
başarılar diledi. 

Makedon Belediye Başkanlarından Aydın Büyükşehire ziyaret
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Yusuf EMİN

BİR RUMELİ 
GELENEĞİ; 
TEMENNA

Geçen hafta yazdığım yazıda deniz derya
Balkan kültüründen bahsetmiştim. Osmanlı
İmparatorluğu yüzyıllar boyunca Rumeli

topraklarında boş boş durmadı. Ticaret yaptı, sanat
yaptı. Yeni bir algı yeni bir kültür yarattı. Örf ve
adetlerle dolu muazzam bir miras bıraktı bizlere.
Türkiye’de yaşayan Rumeli-Balkan göçmenleri ge-
lenek ve göreneklerine bağlı bir toplum olarak as-
lında bu coğrafyanın doğurduğu gelenekleri
yüzyıllar sonra ait olduğu topraklara geri getirdiler.
Genelde inatlarıyla nam salmış Arnavut halkının
toplumsal yaşamlarını düzenleyen, sıkı sıkıya bağlı
oldukları ve uyulmaması durumunda o topluluk
içinde barınamayacakları yazısız gelenek ve göre-
nekleri vardır. İşte tam da bu noktada küçük bir pa-
rantez açmak gerekirse bu kurallar bütününün,
nerenin Arnavut’u olunduğuna ve hangi din veya
mezhebe mensup olunduğuna göre uygulama sıkı-
lığı ve kapsamı bir parça değişir. Temenna, bu Tö-
ren’in en üst Ritüellerinden biridir. Ama
unutulmaması gereken bir şey vardır ki o Rumeli –
Balkan coğrafyasında yaşayan Türkler de bu Ri-
tüeli sıkça gerçekleştirirdi. Peki, nedir bu Ritüel:
Yeni evlenen gelin genellikle düğün sırasında ya da
düğünden sonra kayınvalidesine önünde eğilmek
suretiyle temenna verir. Temenna almak, gelinin
yere eğilerek ellerini birleştirip, önce ayak bilekle-
rine, sonra dizine, karnına ve başına değdirerek
kaynanasının elini öpmesidir. Ne kadar yavaş yapı-
lırsa o kadar iyi olduğu söylenir. Selam vermek –
onay almak anlamına gelmektedir. Kaynanası eğer
iki elini uzatırsa gelini beğenmiş, tek elini uzatırsa
beğenmemiş demektir. Birçok söylemler vardır.
Arnavutlara mal olan bir gelenek gibi gözükse bile
çok eski bir Osmanlı geleneğidir aslında. ‘’Te-
menna’’ ya da ‘’Temennah’’ diye halk arasında
gündelik yaşamlarda sıkça kullanılır. Ankaralılarca
”Temenna” (öne doğru eğildikten sonra doğrulur-
ken eli başa götürerek verilen selam) olarak adlan-
dırılmıştır. Bu ise 1921 yılında Yunan savaş
uçaklarının Ankara semaları üzerinde uçması ve
Mustafa Kemal Atatürk’ün ”ateş etmeyin” emrini
vermesiyle Yunan pilotların Ankara halkına selam
vermesinden kaynaklı bir betimleme olmuştur. Bu
Ritüel Osmanlı zamanında Sarayda, bürokraside
üstlere, halk arasında saygı duyulan kişilere karşı
hep uygulanmıştır. Aynı hareketi yağlı güreşlerde
güreşçilerin hazırlık aşamasında halkı selamladık-
ları sırada da görebiliriz.

BATILI ESERLER

Batılı eserlerde de yer alan ”Temenna” popüler ol-
ması aslında yine Rumeli-Balkan göçmenleri saye-
sindedir. Özellikle Arnavut düğünlerinden ve
Rumeli türküleriyle bir kompozisyon şeklinde
devam eden Ritüel, kısa bir zaman içerisinde tüm
ülkede sükse yaratmıştır. Bir ara Makedonya İslam
Birliği tarafından ”Allahtan Başkasına Tapılmaz”
ifadesiyle bu âdetin kaldırılması istenmişse bile
halen Makedonya’nın muhtelif şehirlerinde uygu-
lanmaktadır. Prizren’de; Kalkandelen’de Gosti-
var’da farklı farklı şekilde yapılan bu Ritüel aslında
verilen mesajıyla da halk arasında önem arz eder.
Kimi yerlerde daha zorken, kimisi sadece bir kaç
parmağını sakalından anlına kadar götürerek nazik
ve estetik bir dans izletir onu izleyenlere. Aslında o
bile ayrı bir hikâye anlatır. Maalesef, son dönemde
Türkiye’de Rumeli-Balkan müziğini 9/8 ritimlere
hapsetmeye çalışan zihniyet; derme çatma kültürle
alakası olmayan insanları ekrana çıkartıp çektikleri
video kliplerde tuhaf danslar yaptırdıkları için
ülkem insanında belli başlı kafa karışıklığı saptan-
makta. E bu da çok normal. Evimizin vazgeçilme-
yen değeri internet ve sosyal paylaşım sitelerinde
Eski Yugoslavya ülkelerinde halen yayınlanan Hint
dizilerini izliyormuşum gibi hissediyorum kendimi.
Zira yaptıkları dans ”Temenna”dan çok Hint dans-
larına benziyor. ”Temane” dediler. ”Temenna” de-
diler. ”Temennah” dediler.
Hangisi doğru olursa olsun, hangi tür kusursuz
olursa olsun bir kültür dür temenna. Beğenirsin ya
da beğenmezsin, bu sadece senin tercihin. Yüzyıl-
larca bir coğrafyaya sığmış, sığdırılmış saygıdır.
Kim ne derse desin ama ”Temenna” bence; bedenle
verilen selâmın en anlam dolu, en estetik halidir. 
Hadi sağlıcakla kalın…

www.timebalkan.com sitesinden alınmıştır…

Prof. Dr. Ata ATUN

KIBRIS’I SİLAH 
ATMADAN 

ELE GEÇİRMEK

Mutlu Barış Harekatından
sonra Türkiye’ye konan am-
bargolar, Birlemiş Milletle-

rin Rum yanlısı “hayali” kararları,
AB’nin adanın Rumlara teslim edil-
mesi yönündeki baskıları, girişimleri,
tehditleri ve şantajları para etme-
yince, Hıristiyan kökenli üst akıl(lar)
sonucu hemen değil ama uzun vadede
alınacak bir planı önce senaryolaştır-
mış, sonra da uygulamaya koymuşlar.
Üst akıl tarafından uzun vadeli olarak
planlanmış,  40 yıl evvel tezgaha
konmuş sinsi bir oyun oynanıyor
KKTC’de. Bu oyunun özü “Her tür
ulusal ve uluslararası kuruluşlar vası-
tası ile Türkiye’yi baskı, şantaj, hile,
tehdit, yurt içinde içinde kargaşa çı-
karmak, vekalet savaşları ile bunalt-
mak, kurtuluş için önüne Kıbrıs’tan
vaz geçmeyi koyarak Kıbrıs’tan Tür-
kiye’nin çıkmasını sağlamak, Kıbrıslı
Türkleri Türkiye’ye karşı kışkırtmak
ve Kıbrıs’ın tümünü Yunan egemen-
liği altına sokarak Hıristiyan toprak-
ları içine katmak. Bugün
bölgemizdeki koşullar 40 yıl öncesine
nazaran çok değişti ve bu farklılıklara
şimdi Doğu Akdeniz’deki doğalgaz
rezervlerinin bulunması da eklendi.
Günümüzde Kıbrıs’ın jeopolitik ko-
numu ve Kıbrıs adası üzerindeki ege-
menlik hakkı, 40 yıl öncesine nazaran
iki veya üç misli değil, belki de on
misli daha önem kazandı.  

40 YILDIR OYNANAN
OYUN

KKTC’de son 40 yıldır oynanan oyun
aklıma Türkiye’nin ünlü şairi ve ya-
zarı Peyami Safa’nın Türk Düşüncesi
Dergisinin, Ağustos 1959, Sayı 59-
8’da yayınlanan “Arap Harfleri” baş-
lıklı yazısında ve
“Eğitim-Gençlik-Üniversite” isimli
eserinde yazdığı ünlü cümlesini ge-
tirdi; “Bir milleti yok etmek isterse-
niz askerî istilâya lüzum yoktur. Ona
tarihini unutturmak, dilini bozmak,
dininden soğutmak ve dolayısıyla
mânevî değerlerini, ahlâkını soysuz-
laştırmak kâfîdir.” 
KKTC’de, tam da bu cümledeki içe-

rikle birebir örtüşen sinsi bir plan yıl-
lar önce uygulamaya kondu. Bu sinsi
plan bilinçli olarak, manevi, dini ve
milli duygularını aşağılamak ve kötü-
lemek yöntemi ile gencecik evlatları-
mızı, Türklüklerinden ve
Müslümanlıklarından şüphe duyar
hale getirerek beyinlerini bulandır-
mak hedefi ile öncelikle eğitim sektö-
ründen başlatıldı. Bir kısım zayıf
karakterli eğitmen ya satın alındı, ya
da hile, şantaj, baskı, özellikle de Yu-
nanistan kökenli Vakıfların verdikleri
vaatler, paralar ve benzeri yollarla bu
planın uygulama süreci içine dahil
edildi. Genç beyinler, devletin parası
ile milli, dini ve manevi değerlerin-
den, Türklüklerinden ve anavatanla-
rından uzaklaştırılmaya başlandı. 
Söz konusu sinsi plan, eşzamanlı

olarak ikinci bir sektörde daha uygu-
lamaya kondu. Önce bazı köşe yazar-
ları satın alındı, sonra da bunların
kanalı ile medya kuruluşlarının içine
sızıldı. Yazılı ve görsel medya kanalı
ile halkımızın içinde yer alan bazı ke-
simler, marjinaller ve kişiler bu pla-
nın kapsamı içine çekildi ve planın
doğrultusunda çalışmalar yapmaları
sağlandı.  Bu planın, daha doğrusu bu
çirkin tezgahın sonuçlarının ortaya
çıkması çok zaman almadı.  Eğer bu
gün aramızda bol miktarda Grekofil
(Yunan hayranı) ve bizlerin tümünün
hayatlarını yüzlerce şehit vererek
kurtaran “Türk Silahlı Kuvvetleri” ile
yaşamımızın her döneminde, her za-
manda ve her koşulda yanımızda olan
anavatan Türkiye’mize utanmadan,
sıkılmadan “düşmanlık duyanlar”
varsa, kökeninde, büyük oranda bu
planın sonuçları ve etkileri yatmakta-
dır. Artık, dış kökenli üst akılların ül-
kemizde uzun vadeli bir çalışma
sonrasında yaratmayı başardıkları bu
yozlaşmadan kurtulmamız ve kendi
özümüze, milli, dini ve manevi de-
ğerlerimize geri dönmemizin zamanı
gelmiştir. Mevcut hükümetimizi ve
gelecekteki hükümetlerimizi bu
yönde zor bir görev beklemektedir.
Milli benliğin ve kültürün korunması
yönünde radikal kararlar alıp uygula-
maya koymaları ve Kıbrıs Türkünü
bu planlı yozlaşmadan kurtarmaları
gerekmektedir.      

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya’da, Osmanlı
Devleti’ne karşı 1903 yı-
lında başlatılan İlinden

Ayaklanmasının 115. yıl dönümü
ve Makedonya Halk Kurtuluşu
Antifaşist Meclisi’nin (ASNOM)
1994 yılındaki ilk oturumunun 74.
yıl dönümü, ülke genelinde tören-
lerle kutlandı. Kruşevo’daki
“Meçkin Kamen” anıtındaki prog-

rama katılan Cumhurbaşkanı
Gyorge İvanov önderliğindeki
heyet Nikola Karev’in mezarına
çelenk bıraktı. Meçkin Ka-
men’deki anma programına hükü-
metten Başbakan Yardımcısı Koço
Anguşev, Ulaştırma ve Haber-
leşme Bakanı Goran Sugareski,
Bilişim ve Kamu Bakanı Damyan
Mançevski, Yerel Yönetimler Ba-
kanı Suheyl Fazliu ve Sağlık Ba-
kanı Venko Filipçe katıldı.
Pelince’deki ASNOM hatıra mer-
kezindeki programa ise Bşbakan

Zoran Zaev önderliğinde İçişleri
Bakanı Oliver Spasovski, Dışişleri
Bakanı Nikola Dimitrov, Adalet
Bakanı Renata Deskoska ve Kül-
tür Bakanı Asaf Ademi katıldı.
www.timebalkan.com’a göre; baş-
kent Üsküp’teki anma töreni ise
Makedonya Halkın Kurtuluşu
Anti-Faşist Meclisi için Başlangıç
Komitesi (ASNOM) Başkanı Me-
todiya Andonov Çento’nun hey-
keli önünde Meclis Başkanı Talat
Caferi ve milletvekillerinin katılı-
mıyla gerçekleştirildi.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'da bu yıl ilki ger-
çekleştirilen Sokak

Yemekleri Festivali, geleneksel
Bosna Hersek mutfağının yanı sıra
dünyanın farklı bölgelerinden
sokak yemeklerini tatma imkanı
sunuyor. Şehrin merkezinde dü-
zenlenen festival, yerli halk ve tu-
ristlerin yoğun ilgisiyle karşılandı.
Festival, Bosna Hersek ve dünya-
nın kültürlerinin sokak yemekleri-
nin yer aldığı 35 stantla farklı
lezzetleri tatma imkanı sağlıyor.
www.haberler.com’a göre, festiva-
lin Organizatörü Emir Kapic, 27
Temmuz'da başlayan etkinliğin
yapıldığı alanının günde yaklaşık
20 bin kişi tarafından ziyaret edil-
diğini belirterek, "7'den 70'e her-
kesin ilgisini çekecek bir şeyler
var." dedi. Kapic, her gün yerel sa-
atle 10.00'da başlayan festivalin
gece yarısına kadar devam ettiğini
dile getirerek, "Ziyaretçilerimiz
günün 3 saati farklı DJ'leri din-
leme imkanı bulurken, festivalin

bir saatini de ziyaretçilerimize
farklı danslar öğretmeye ayırdık."
ifadelerini kullandı. Festivalin ge-
lecek dönemde daha fazla ziya-
retçi çekeceğini vurgulayan Kapic,
Bosna Hersek mutfağının dünya-
nın her kesiminden turistlerce be-
ğenildiğini söyledi. Festivalin,
Bosna Hersek'e "cashless zone"

denilen bir yeni uygulamayı getir-
diğini belirten Kapic, "Yemeklerin
ücretleri yalnızca kredi kartlarıyla
ödenebiliyor. Kredi kartı olmayan
ziyaretçilerimize girişte özel bir
ödeme kartı veriyoruz." diye ko-
nuştu. Çocuklar için oyun alanı-
nın da bulunduğu festival, 17
Ağustos'a kadar devam edecek.

Makedonya’da İlinden Ayaklanması’nın

115. yıldönüMü Anıldı

Saraybosna'da "Sokak Yemekleri Festivali" 

Arnavutluk'ta Türkçe öğrenim gören yaklaşık 30
öğrenci, iki ülke arasındaki kültür ve geleneklerin
paylaşım programı çerçevesinde Edirne'ye geldi

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'ta Türkçe öğre-
nim gören yaklaşık 30 öğ-
renci, iki ülke arasındaki

kültür ve geleneklerin paylaşım
programı çerçevesinde Edirne'ye
geldi. Türkiye'nin Tiran Büyükelçi-
liği himayesinde başkent Ti-
ran'daki "Asim Vokshi" lisesi ile

Geleceğin Alternatifi Vakfı
(ALSAR) öğrencilerinin Türkiye'ye
uğurlandığı etkinliğe, Türkiye'nin
Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük de katıldı. Büyükelçi Yörük,
burada yaptığı açıklamada, Arna-
vut öğrencilerin Türkiye'deki ziya-
retleri boyunca Türk kültür ve
geleneklerini daha yakından öğre-
nebileceklerini aktardı. www.time-

balkan.com’a göre: öğrencilerin
Arnavutluk'ta Türkçe öğrendikle-
rini dile getiren Yörük, dört gün-
lük programa, Edirne Belediyesi
ile Dışişleri Bakanlığı Edirne Tem-
silciliğinin ev sahipliği yapacağını
söyledi. Etkinliğe ayrıca ALSAR
Vakfı Başkanı Mehdi Gurra, ülke-
deki Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile aileler katıldı.

Arnavut öğrencilerden 
EdirnE'yE ziyArEt
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Anadolu ile Balkanları birbirine
bağlayan tarihi UzUn Köprü
FULYA OMAÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne’nin Uzunköprü ilçe-
sinde Ergene Nehri üze-
rinde yer alan, Anadolu ile

Balkanları birbirine bağlayan tek
köprü olma özelliğini taşıyan ta-
rihi Uzun Köprü‘nün, UNES-
CO’nun Somut Varlıklar Dünya
Kültür Mirası Geçici Listesi‘ne
alınmasının ardından kalıcı lis-
teye girmesi yönünde beklentiler
arttı.
Osmanlı Devleti’nin altıncı padi-
şahı Sultan 2. Murad döneminde,
Mimar Muslihiddin tarafından,
1426-1443 yılları arasında inşa
edilen, bin 393 metre uzunlu-
ğunda, 6,80 metre genişliğinde,

174 kemeri bulunan köprünün
“Üzerinden araç geçebilen dün-
yanın en uzun taş köprüsü” olma
özelliği dolayısıyla Guinness’e
başvuruldu. UNESCO Dünya
Miras Merkezi tarafından yapılan
değerlendirme sonucunda, Somut
Varlıklar Dünya Kültür Miras ge-
çici listesine alınan ve altı asırdır
ayakta olan köprünün, özellikleri
bakımından kalıcı listeye de gir-
mesi bekleniyor.

OSMANLI’NIN GÜÇ SEM-
BOLLERİ

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü
Ahmet Hacıoğlu, köprünün Os-
manlı Devleti döneminde lojistik
amacıyla yapıldığını belirterek,
“Uzunköprü ilçesi de köprüye
bağlı olarak oluşan bir kenttir.
Kent adını köprüden almıştır.
Dünyanın en uzun ve en sağlam
taş köprüsüdür, hala ayaktadır.”
diye konuştu.
www.haberler.com’un Anadolu
Ajansı’nın haberine dayanarak
verdiği bilgilere göre; köprünün
üzerinde birçok ritüeli barındırdı-
ğını anlatan Hacıoğlu, şunları
kaydetti: “Osmanlı’nın güç sem-
bolleri köprüye nakış nakış işlen-
miştir. Köprü, çalışmalarımızla
geçici listeye alındı. Tarihi köprü-

nün kalıcı listede yer alması için
öncelikle restorasyonunun bitme-
sini bekliyoruz. Orası çok güzel
şekilde restore edildikten sonra
ışıklandırılacak ve UNESCO ka-
lıcı kültür mirası listesine girecek.
Selimiye Camisi’ne gelen ziyaret-
çilerin en az yarısı Dar’ül Şifa’yı
gördüğü gibi 2. Bayezid Külli-
yesi’ni gördüğü gibi Uzun
Köprü’yü de görecekler ve Edir-
ne’nin UNESCO Kültür Mira-
sı’ndaki üçüncü eseri olarak
Türkiye’ye ve dünyaya sesini du-
yuracaktır.” Hacıoğlu, köprünün
restorasyonu için Ulaştırma ve
Altyapı Bakanlığı’nca ihale açıla-
cağını sözlerine ekledi. Uzun-
köprü Belediye Başkanı Enis
İşbilen de yapının ecdat yadigarı

önemli bir tarihi miras olduğunu
belirterek, “Tarihi Uzun Köp-
rü’nün restorasyonu tamamlandı-
ğında, çevresinde köprümüzün
tarihini anlatan fotoğraflar ve bil-
gilendirme panoları konulacak,
ışıklandırma da yapılabilir. Köp-
rümüz Turizm bakımından ülke-
mize katkı sağlayacak.”
ifadelerini kullandı.

SANAT VE ESTETİK

Kireçtaşı ve traverten cinsi kesme
taş blokları ile inşa edilen Uzun
Köprü, Orta Asya’dan Balkanlara
kadar geniş bir coğrafyada faklı
kültürleri bünyesinde toplayan
Osmanlı’nın, sanat ve estetik an-
layışından motifler taşıyor. Köp-
rünün kemerlerinde, genellikle
kilit taşı üzerinde yer alan be-
zeme öğelerinde, geometrik mo-
tifler, bitki ve hayvan figürleri,
merkezi veya Rumi palmetler yer
alıyor.
Bu anıtsal su yapısı, kullanılan
malzemenin seçimi, ayakların
yerleştirilmesi, kemer açıklıkları-
nın belirlenmesi, yükseklik eğim-
lerinin hesaplanmasındaki
mühendislik bilgisi sayesinde,
uzunluğuna rağmen, zorlu doğa
şartları altında 6 asra yakın süre-
dir ayakta kalmayı başardı.

UNESCO’nun Somut Varlıklar Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ndeki Anadolu
ile Balkanları birbirine bağlayan tek köprü olma özelliğini taşıyan tarihi Uzun

Köprü’nün özellikleri itibarıyla kalıcı listede yer alması bekleniyor
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ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan Başbakanı
Aleksis Tsipras, başkent
Atina yakınlarında bir

hafta önce çıkan ve 91 kişinin
hayatını kaybetmesine yol
açan yangın bölgesini ziyaret
etti. www.timebalkan.com’un
haberine göre; Başbakanlıktan
yapılan açıklamada, Tsipras’ın
yangın bölgesinde incelemeler-
de bulunduğu bildirildi.
Tsipras da sosyal medya hesa-
bından yaptığı açıklamasında,
felaket bölgesinde halkla ve
sivil savunma ekipleriyle bir
araya geldiğini belirterek,
“Alevlere karşı eşit olmayan
bir mücadele veren bu kişilerle
müthiş bir hüzün ve büyük bir

saygı içinde görüştüm. Şimdi
rehabilitasyon için mücadele
ediyorlar.” ifadelerine yer
verdi. Atina’nın 20 kilometre
doğusunda yer alan ormanlık
alanda 23 Temmuz’da çıkan
yangın şiddetli rüzgarlarla yer-

leşim bölgesine yayılarak, çok
sayıda kişinin ölümüne ve
yaralanmasına yol açmıştı.
Yangında, 2 bine yakın ev
hasar görmüş, yüzlerce araç
kül olmuştu. Kayıp olan 25 kişi
için aramalar sürdürülüyor.

TİKA’nın Tecrübe Paylaşım Programı Program kapsamında Türkiye’den 10 öğrenci Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesinin Yeni Pazar şehrindeki Osmanlı mezarlığının temizlik çalışmalarına katıldı

TEKİRDAĞ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan’ın en popüler
klarnet sanatçısı Sali Okka
ve Türk kökenli Bulgar

sanatçı Toni Storaro Çorlu’da
konser verdi. Çorlu
Kaymakamlığı, Çorlu Belediyesi
ve Çorlu Ticaret ve Sanayi
Odası başta olmak üzere pek
çok kurum ve kuruluş tarafın-
dan desteklenen Çorlu Alışveriş
Fuarı’nın açılışında sahne alan
Bulgar sanatçılar Sali Okka ve
Toni Storaro konser alanını dol-
duranlara keyifli bir gece yaşat-
tı. Gece bir ara ünlü sanatçı
Cengiz Kurtoğlu da sahneye
çıkarak Bulgar sanatçılarla düet
yaptı. www.timebalkan.com’a
göre; Çorlu Alışveriş Fuarı kap-
samında gerçekleştirilecek kon-

serlerin ilkinde Bulgar sanatçılar
sahne aldı. Bulgarların en ünlü
klarnet virtüözü Sali Okka’nın
klarnet resitali sunduğu gecede
eğlenen Çorlulular Türk kökenli
Bulgar pop star Toni
Storaro’nun da sahneye gelmesi
ile büyük bir coşku yaşadı.
Sahnede Bulgarca ve Türkçe
şarkılar seslendiren Toni
Storaro’ya hem alanı dolduran
binlerce kişi hem de bir ara sah-

neye gelen ünlü sanatçı Cengiz
Kurtoğlu da eşlik etti. Kurtoğlu
ve Toni Stroro sahnede birlikte
şarkı söylediler. Konserin son
bölümünde sahneye gelen
Çorlu Belediye Başkanı Ahmet
Sarıkurt da konser alanına ve
Çorlu Alışveriş Fuarı’nın açılışı-
na katılan herkese teşekkür ede-
rek sanatçılara günün anısına ve
Çorlulular adına çiçek 
takdim etti.

YENİ PAZAR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TİKA’nın Tecrübe
Paylaşım Programı
Program kapsamında

Türkiye’den 10 öğrenci
Boşnak nüfusun yoğun yaşa-
dığı Sancak bölgesinin Yeni
Pazar şehrindeki Osmanlı
mezarlığının temizlik çalışma-
larına katıldı. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen
Tecrübe Paylaşım Programı
kapsamında Sırbistan’da
Boşnak nüfusun yoğun yaşa-
dığı Sancak bölgesinin en
büyük şehri Yeni Pazar’a

gelen öğrenciler, Osmanlı
döneminden kalma 38 bin
metrekarelik tarihi mezarlıkta
temizlik çalışmaları gerçekleş-
tirdi. TİKA’da Uzman
Yardımcısı olarak görev
yapan Hatice Zehra
Büyüktavşan, AA muhabirine,
yaklaşan Kurban Bayramı
öncesinde Osmanlı mezarlı-
ğında temizlik çalışmasını
yürütmeye başladıklarını
belirterek, söz konusu proje-
nin amacının Osmanlı’nın
izlerine ve eserlerine sahip
çıkmak olduğunu vurguladı.
Temizlik çalışmalarının dört
gün sürdüğünü bildiren
Büyüktavşan, “Geldiğimiz ilk
günden bu yana Sırbistan
halkı bizi çok sevecen karşıla-

dı. Mutlu bir şekilde progra-
mımızı gerçekleştirmeye
devam ediyoruz.” diye
konuştu. Tecrübe Paylaşımı
Program kapsamında,
Sırbistan’da bulunan grup,
ilerleyen günlerde Sjenica
şehrine giderek TİKA tarafın-
dan restorasyon çalışmaları
yürütülen Valide Sultan
Camisi şantiyesindeki çalış-
malara destek verecek.
Öğrenciler, program kapsa-
mında 15 Temmuz Şehitleri
Hatıra Fidanlığı’nı ziyaret
edip, burada sulama ve çevre
temizliği faaliyetlerine katıla-
cak. TİKA’nın 30 ülkede ger-
çekleştirdiği Tecrübe
Paylaşımı Programı’na 500
öğrenci katılıyor.

Bulgar sanatçılar
çorluluları coşturdu

TİKA Türk öğrencilere Yeni
Pazar’da Osmanlı mezarlığı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna Film Festivali’nin 24.sü
kapsamında verilecek
“Saraybosna’nın Kalbi Yaşam

Boyu Başarı Ödülü”ne bu yıl dünyaca
ünlü senarist ve yönetmen Nuri Bilge
Ceylan layık görüldü. Bosna Hersek’in
başkenti Saraybosna’da, 10-17 Ağustos
tarihlerinde düzenlenecek festivalin

organizatörleri, bu yılki Saraybosna’nın
Kalbi Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün
Nuri Bilge Ceylan’a verileceğini açıkla-
dı.Organizatörler daha önce “dünyanın
en değerli film yazarlarından biri” ola-
rak nitelendirilen Ceylan’ın, festival
kapsamındaki şeref programına katıla-
cağını da duyurmuştu. Bu arada,
Ceylan’ın yanı sıra ASA Grup ve
Hastor Vakfı kurucusu iş adamı Nijaz
Hastor’a da Saraybosna Film

Festivali’ne verdiği katkılardan dolayı
“Saraybosna’nın Kalbi Ödülünü”nün
takdim edileceği açıklandı. www.time-
balkan.com’a göre; Saraybosna’nın
Kalbi Ödülü’ne Saraybosna Film
Festivali kapsamında Robert de Niro,
Angelina Jolie, Benicio Del Toro, Gael
Garcia Bernal, Steve Buscemi, Atom
Egoyan, Jafar Panahi, Mike Leigh, Bela
Tarr ve Danis Tanovic gibi isimler de
layık görülmüştü.

Tsipras’Tan yangın
bölgesine ziyareT

YÖNETMEN CEYLAN’A
Bosna’da büyük onur
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Edirne'de yapılan 44. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası'nda Masa Tenisi
Erkek Milli Takımı altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya kazandı

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne'de yapılan 44. Balkan Masa Tenisi
Şampiyonası'nda Masa Tenisi Erkek Milli Takımı
altın, Kadın Milli Takımı da gümüş madalya

kazandı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleştiri-
len şampiyonada grup müsabakaları gün boyunca
devam etti. Masa Tenisi Erkek ve Kadın Milli Takımı,
yarı finalde rakiplerini yenerek finale yükseldi. Erkek
takım maçlarında finalde Sırbistan'ın 3-0 yenen Masa
Tenisi Erkek Milli Takımı altın madalya kazandı.
Kadın takım maçlarında finalde Romanya'ya 3-1 yeni-
len Masa Tenisi Kadın Milli Takımı gümüş madalya
elde etti. www.haberler.com’a göre: Türkiye'nin yanı
sıra Bulgaristan, Kosova, Arnavutluk, Sırbistan,
Karadağ, Makedonya, Romanya, Slovenya, Bosna
Hersek ve Yunanistan takımlarının katıldığı şampiyo-
na, ferdi karşılaşmalarla devam edecek.

Masa Tenİsİne
Türkiye damgası

Mostar Köprüsü'nden
452. KEZ ATLADILAR
MOSTAR - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in güneyinde
bulunan Mostar şehrinde,
"452'nci Mostar Köprüsü

Geleneksel Atlama Yarışları" yapıldı.
Mimar Sinan'ın talebesi Mimar
Hayrettin tarafından 1566'da inşa
edilen tarihi Mostar Köprüsü'nde
geleneksel olarak düzenlenen atlama
yarışlarına katılan 40 sporcu, kendini
28 metre yükseklikten Neretva
Nehri'nin soğuk sularına
bıraktı.www.haberler.com’a göre:
Mostar'da asırlardır devam eden
geleneksel atlayışların "baş üstü"
kategorisinde 22, "dik atlayış" kate-
gorisinde ise 18 sporcu mücadele
etti. Geleneksel atlayışların "baş
üstü" kategorisinde Lorens Listo 12.
kez birinci olma başarısını gösterdi.
Aynı kategoride Mustafa Saric ikinci-
liği, Dino Bajric ise üçüncülüğü elde
etti. Yarışların ikinci kategorisi olan
dik atlayışta ise İgor Kazic birinci
oldu. Bu kategoride Adis Boskailo
ikinci, Edi Fink de üçüncü sırada yer
aldı. Bu yıl 452'ncisi düzenlenen
Geleneksel Mostar Köprüsü
Atlayışlarına, geçen yıllardan farklı
olarak iki çocuk yarışmacı da katıldı.
Tarihi köprünün üzerinde düzenle-
nen yarışlar, yerli ve yabancı binlerce
seyirciye görsel şölen yaşatırken,
yarışma kapsamında Bosna Hersekli
gaziler de tarihi Mostar
Köprüsü'nden atlayış gerçekleştirdi.
Mostar Köprüsü'nden atlama gelene-
ği, köprünün 1566 yılında Mimar
Hayrettin tarafından inşa edilmesin-
den bu yana sürdürülüyor.
Köprünün en üst kısmından suya
atlanmasını öngören organizasyona
Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan,
Hırvatistan, Kosova, Makedonya,
Karadağ ve diğer ülkelerden de
sporcular katılıyor.
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