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

sayfa 3’terifat saİT

Bu savaşa 
hazır mıyız?

Bosna’daki
engellilerin
hamisi TİKA

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

Kr�uar nga:

¥ türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tarafın-
dan bu yıl ikincisi düzenlenen
Tecrübe Paylaşım Programı kapsa-
mında Bosna Hersek’e gelen öğrenci-
ler, Saraybosna Mjedenica Engelliler
Merkezi’nde atölye çalışması yaptı.
Türkiye’nin farklı illerinden TİKA’nın
Tecrübe Paylaşım Programı’na katılan
14 öğrenci, kurumun daha önce
Saraybosna Mjedenica Engelliler
Merkezi’nde tadilatını ve donanımını
tamamladığı yaşam-mutfak atölyesi
ve el sanatları atölyesinde engelli
öğrencilerle çalışma yaptı. Bosna
Hersek Koordinatörü Ömer Faruk
Alımcı, TİKA’nın tecrübe paylaşım
programının ilk olarak 2017’de başla-
dığını belirterek, bu yıl ikincisi ger-
çekleştirilen programın 30 ülkede
500 öğrenciyle yürütüldüğü bilgisini
verdi.

¥ türkiYe, Batı Balkan ülkesi
Karadağ’ın askerine üniforma des-
teğinde bulunacak. Karadağ
Savunma Bakanlığından yapılan
açıklamada, ASFAT Askeri Fabrika
ve Tersane İşletme AŞ ile imzala-
nan iş birliği protokolü çerçevesin-
de, Karadağ ordusu askerinin üni-
formalarının Türkiye’den temin
edileceği belirtildi. İş birliği proto-
kolünün gelecek 5 yıl boyunca
geçerli olacağı ifade edilen açıkla-
mada, proje değerinin 5,3 milyon
Euro olduğu kaydedildi.

5’te

3’te

¥ Bosna Hersek İslam Birliği
Vakıflar İdaresi ile Vakıflar
Genel Müdürlüğü (VGM) ara-
sında yürütülen, Bosna
Hersek’te 1992-1995 yılları
arasında yaşanan savaşın yık-
tığı üç caminin onarımı ve
yeniden inşasına ilişkin proje-
de yer teslimi gerçekleştirildi.

Başkent Saraybosna’da
düzenlenen imza törenine,
VGM Sanat Eserleri ve Yapı
İşleri Daire Başkanı Suat
Faruk Giray ile Bosna Hersek
İslam Birliği Vakıflar İdaresi
Müdürü Senaid Zajimovic
katıldı. Giray ile Zajimovic
tarafından imzalanan ve 14

milyon Türk Lirası değerinde-
ki proje ile her biri Bosna
Hersek’in ulusal anıtı olan
Tuzla’daki Behram Bey
Camisi, Tesanj’daki Ferhat
Bey Camisi ve Mrkonic
Grad’daki Kızlarağası
Camisi’nin yeniden ayağa kal-
dırılması hedefleniyor.

¥ YunaniStan, Türkiye’nin, terör
gerekçesiyle son 10 yılda iadesini
istediği kişilere yönelik taleplerine
kulak tıkadı. Aralarında FETÖ ve
DHKP-C üyelerinin de bulunduğu
39 kişiye yönelik iade talebi bu
ülke tarafından reddedildi. Adalet
Bakanlığı, 2008-2018 döneminde
Yunanistan’da olduğu belirlenen
DHKP-C ile PKK mensuplarının
iadelerini istedi. 5’te

Vakıflar Genel Müdürlüğü Bosna’da
YıKılan CaMilErE El uzaTTı

‘Bİlge Kral’ yaşasaydı
93 yaşında olacaKtı
¥ Sahip olduğu derin bilgi biriki-
mi nedeniyle “Bilge Kral” olarak
da anılan Bosna Hersek’in lideri
İzetbegoviç, 8 Ağustos 1925’te
ülkenin kuzeybatısındaki Bosanski
Samac şehrinde dünyaya geldi.
Lise eğitimini gördüğü Bosna
Hersek’in başkenti Saraybosna’da
Mladi Müslümani (Genç
Müslümanlar) isimli teşkilatın
kurucusu olan İzetbegoviç, İkinci
Dünya Savaşı boyunca faşist ve
sonrasında ise komünist ideoloji
ve uygulamalarına karşı çıktı.
Müslüman toplumların İslam’a
olan ihtiyacını anlatan “İslam
Deklarasyonu” eseri kısa bir süre
içinde Bosna Hersek halkının dik-
katini çekerken İzetbegoviç, 1988
yılının sonunda eski Yugoslavya
hükümeti tarafından çıkarılan

“sözlü muhalefet sebebiyle ceza-
landırılanlara tanınan aftan”
yararlanarak serbest kaldı.
İzetbegoviç, hapis yattığı yıllar
boyunca inandığı değerlere ışık
tutmaya devam etti. Hapisteyken,
İslam’ı sade bir dille anlattığı
“Doğu ve Batı Arasında İslam”
isimli eserini tamamladı. Sağlık
sorunları nedeniyle 2000’de
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi ve SDA’daki başkanlık
görevinden ayrılan İzetbegoviç,
geçirdiği iç kanama sonucu 19
Ekim 2003’te Saraybosna’da vefat
etti. Ölüm döşeğinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile görüşen İzetbegoviç,
Erdoğan’a “Bosna Hersek’i sana
emanet ediyorum.” demişti.

Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Bosanski Samac’da 8 Ağustos
1925’te dünyaya gelen ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya

İzetbegoviç, doğumunun 93. yıl dönümünde özlemle anıldı

10’da

3’te

Yunanistan’dan FETÖ
ve DHKP-C’li 

teröristlere koruma
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Türkiye’den 
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Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.), yıl boyunca özel

gün ve haftalarda düzenlediği
kampanyalara bir yenisini ek-
ledi. Şirket, Kurban Bayramı
öncesinde sevdiklerine güzel
bir tebrik kartı veya hediye
göndermek isteyenleri ol-
dukça sevindirecek bir kam-
panyaya imza attı. PTT A.Ş.,
14-20 Ağustos 2018 tarihleri
arasındaki iş günleri içeri-
sinde postaya verilecek yurt
içi posta kargosu ve APS
kurye gönderilerine yüzde 25
indirim uygulayacak. Her-
hangi bir indirimden faydala-
nan gönderiler, ayrıca bu
indirimden yararlanamaya-
cak. 

ÖZEL TEBRİK KART-
LARI

Şirket, kampanya kapsamında
Kurban Bayramı’na özel teb-
rik kartları da hazırladı. Birbi-
rinden güzel tebrik kartları
PTT işyerlerinden ücretsiz
edinilebilecek. Tebrik kartları-
nın posta ücreti ise müşteriler-
den tahsil edilecek. 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT
A.Ş.), yıl boyunca özel gün ve haftalarda dü-
zenlediği kampanyalara bir yenisini ekledi

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 Kurban Bayramı’na
ÖZEL KAMPANYA

Konjic’ten Bornova’ya 
DOSTLUK KÖPRÜSÜ
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Bosna Sancak
Derneği’nin misafiri
olarak İzmir’e gelen

Mostar Kantonu’na bağlı
Konjic Belediye Başkanı
Emir Bubalo, Konjic Baş
İmamı Salih Jusufoviç ve
beraberindeki 59 kişilik
heyet İzmir’de çeşitli gö-
rüşmelerde bulundu.
İzmir Bosna Sancak Der-
neği’nin davetlisi olarak
İzmir’e gelen Konjic Be-
lediye Başkanı ve bera-
berindeki heyet Dernek
ziyaretinin ardından
Bornova Belediyesini ve
İzmir İl Müftülüğünü zi-
yaret etti. Heyetin Bor-
nova Belediyesini

ziyaretinde Bornova Be-
lediyesi Başkan vekili
Mustafa Akkaya ev sa-
hipliği yaptı. Karşılıklı
fikir alışverişinde bulu-
nulan ziyarette, Bornova
Belediyesi Başkan Vekili
Mustafa Akkaya, Boş-
naklar İzmir’de en
yoğun olarak ilçemizde
yaşamakta, Belediye ola-
rak Bosna ile kültürel ve
sosyal etkinliklerimiz
aktif olarak devam edi-
yor ve bundan sonrada
aynı şekilde ortak çalış-
malarımız devam ede-
cek dedi. Konjic
Belediye Başkanı Emir
Bubalo Burda yaşayan
Boşnaklara sahip çıkma-
nız bizleri çok mutlu
etti. Biz belediye olarak

sizin belediye ile kültü-
rel iş birliği içine girmek
isteriz, İzmir Bosna San-
cak Derneği de bu iş bir-
liği içerisinde olması
bizleri memnun eder.
Bizi buraya davet eden
ve çeşitli görüşmeler
yapmamıza yardımcı ol-
dukları için Dernek baş-
kanı ve yönetimine
teşekkür ediyoruz dedi.
Konjic Belediye Başkanı
Emir Budalo, İzmir
Bosna Sancak Dernek
Başkanı Abdullah Gül’e
Konjic’te bulunan tarihi
köprünün resmini vere-
rek ilişkilerimiz bundan
sonra daha sık olacak
köprüler uzakları yakın-
laştırır dostlukların iler-
lemesini sağlar dedi.

Balkan Türkleri’nden Sinop Valisi’ne ziyaret
SİNOP - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Türkleri Konfederasyonu
Kurucu Genel Başkan Yardımcısı
İzzet Altuntaş ve Sinop Balkan

Türkleri ve Mübadele Derneği Başkanı
Kenan Aral, Sinop Valisi Köksal Şaka-
lar’ı makamında ziyaret ederek hayırlı
olsun dileklerinde bulundular.
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SARAyBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek’in ilk Cum-
hurbaşkanı merhum
Aliya İzetbegoviç, hayat

felsefesi, adaletli tavrı ve mü-
cadelesiyle doğumunun
93’üncü yıl dönümünde öz-
lemle anılıyor. Sahip olduğu
derin bilgi birikimi nedeniyle
“Bilge Kral” olarak da anılan
Bosna Hersek’in lideri İzetbe-
goviç, 8 Ağustos 1925’te ülke-
nin kuzeybatısındaki
Bosanski Samac şehrinde
dünyaya geldi. Lise eğitimini
gördüğü Bosna Hersek’in baş-
kenti Saraybosna’da Mladi
Müslümani (Genç Müslüman-
lar) isimli teşkilatın kurucusu
olan İzetbegoviç, İkinci
Dünya Savaşı boyunca faşist
ve sonrasında ise komünist
ideoloji ve uygulamalarına
karşı çıktı. Genç Müslümanlar
ayrıca İkinci Dünya Savaşı sı-
rasında yardım faaliyetleriyle
öne çıktı.
www.timebalkan.com’un ana-
lizine göre: İkinci Dünya Sa-
vaşı’nın ardından
Yugoslavya’da yönetimi Ko-
münist Parti yanlılarının al-
ması üzerine ülke statüsü
federal cumhuriyetlere ay-
rıldı. “Bilge Kral” o dönemde
politik İslam’ı savundu ve ko-
münist yöneticilerin hedefle-
rinden biri haline geldi.
İzetbegoviç, 1946 yılında İs-
lamcılık suçuyla üç yıl hapse
mahkum edildi.

İSLAM’I ANLATTI

Üç yıl süren hapis döneminin
ardından İzetbegoviç, üniver-
site eğitimini tamamlayarak
1970 yılında en önemli eserle-
rinden “İslam Deklaras-
yonu”nu kaleme aldı.

İzetbegoviç’in bu eseri 1983
yılında soruşturma altına
alındı ve “Bilge Kral” Mladi
Müslümani adlı teşkilatı yeni-
den örgütlemek suçundan bu
sefer 14 yıl hapse mahkûm
edildi. Müslüman toplumla-
rın İslam’a olan ihtiyacını an-
latan “İslam Deklarasyonu”
eseri kısa bir süre içinde
Bosna Hersek halkının dikka-
tini çekerken İzetbegoviç,
1988 yılının sonunda eski Yu-
goslavya hükümeti tarafından
çıkarılan “sözlü muhalefet se-
bebiyle cezalandırılanlara ta-
nınan aftan” yararlanarak
serbest kaldı. İzetbegoviç,
hapis yattığı yıllar boyunca
inandığı değerlere ışık tut-
maya devam etti. Hapistey-
ken, İslam’ı sade bir dille
anlattığı “Doğu ve Batı Ara-
sında İslam” isimli eserini ta-
mamladı. Boşnak lider,
Bosnalı Müslümanların silah-
sız bir şekilde savaşla yüzleş-
tikleri İkinci Dünya
Savaşı’nda tecrübe edilen du-

rumun tekrarını önlemek
amacıyla 1990 yılında Demo-
kratik Eylem Partisini (SDA)
kurdu. SDA, 18 Kasım
1990’da yapılan ilk çok partili
seçimde parlamentodaki 240
milletvekilliğinden 86’sını ka-
zandı. İzetbegoviç önderliğin-
deki Bosna Hersek, 29 Şubat-1
Mart 1992’de bağımsızlık refe-
randumuna giderek yüzde
99,4 “evet” oyuyla bağımsızlı-
ğını ilan etti.

KÖLE OLMAYACAĞIZ

Bosna Hersek’in bağımsızlı-
ğını kabul etmeyen Sırplar,
burada etnik temizliğe baş-
ladı. Ülkede 1992-1995 yılları
arasında yaşanan kanlı sa-
vaşta binlerce Boşnak hayatını
kaybetti. Savaşta Boşnakların
ayakta kalması için tüm gü-
cüyle mücadele eden İzetbe-
goviç, Bosna Hersek’in
egemenliği için halkına ön-
derlik etti.
İzetbegoviç, 21 Kasım 1995’te

ABD’de savaşı sonlandıran
Dayton Barış Antlaşması’nı
imzaladı. “Bilge Kral”, hal-
kına uluslararası arenada ta-
nınan bir devlet ve bayrak
bıraktı. Sağlık sorunları nede-
niyle 2000’de Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi ve
SDA’daki başkanlık görevin-
den ayrılan İzetbegoviç, geçir-
diği iç kanama sonucu 19
Ekim 2003’te Saraybosna’da
vefat etti.
Ölüm döşeğinde Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşen İzetbegoviç, Erdo-
ğan’a “Bosna Hersek’i sana
emanet ediyorum.” demişti.
Bosna Hersek halkı için ver-
diği mücadeleyle hafızalara
kazınan liderlerden İzetbego-
viç, bıraktığı eserlerle yaşa-
maya devam ediyor. “İslam
Deklarasyonu” ve “Doğu ve
Batı Arasında İslam” isimli
eserlerinin yanı sıra Aliya’nın
“Köle Olmayacağız”, “Tarihe
Tanıklığım” ve “Özgürlüğe
Kaçışım/Zindandan Notlar”
adlı kitapları da öne çıkıyor.
Bosna Hersek halkına yaptık-
larıyla ışık tutan “Bilge Kral”
Aliya, “Ey teslimiyet, senin
adın İslam’dır.”, “Her şeye
kadir olan Allah’a yemin ede-
rim ki köle olmayacağız.”,
“Savaşta büyük zulme uğra-
dınız. Zalimleri affedip affet-
memekte serbestsiniz. Ne
yaparsanız yapın ama soykı-
rımı unutmayın. Çünkü unu-
tulan soykırım tekrarlanır.” ve
“Ben Avrupa’ya giderken
kafam önümde eğik gitmiyo-
rum. Çünkü çocuk, kadın ve
ihtiyar öldürmedik. Çünkü
hiçbir kutsal yere saldırma-
dık. Oysa onlar bunların ta-
mamını yaptılar. Hem de
Batı’nın gözü önünde, Batı
medeniyeti adına.” sözleriyle
her zaman hatırlanacak..

Bosna Hersek’in kuzeybatısındaki Bosanski Samac’da 8 Ağustos
1925’te dünyaya gelen ülkenin ilk Cumhurbaşkanı merhum Aliya

İzetbegoviç, doğumunun 93. yıl dönümünde özlemle anıldı
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PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı
ve Genel Müdürü Kenan Boz-
geyik, PTT AŞ ile Bosna Hersek

Postası arasındaki e-Ticaret Anlaş-
ması ile insanların hayatlarını daha
yaşanabilir hale getirirken ülkeler
arasındaki ilişkileri de daha üst dü-
zeye çıkarmış olacaklarını söyledi.
Bozgeyik, PTT AŞ ile Bosna Hersek
Postası arasında e-Ticaret Anlaşması
imzalanması ve ortak pul tanıtımı
dolayısıyla düzenlenen törende yap-
tığı konuşmada tarihi bir ana tanıklık
ettiklerini belirtti. Tarihi süreç içinde
iki ülkenin ve insanlarının hep bir
arada olduğuna işaret eden Bozge-
yik, coğrafyalar arasındaki mesafe-
nin, kalpler arasında bulunmadığını
vurguladı. www.timebalkan.com’a
göre: Bozgeyik, iki ülkenin hep aynı
kalp olarak çarptığını, iyi ve kötü
günde, tatlı ve acı anlarını paylaşan

kardeşler olduklarını dile getirdi.
Atalarından gelen dostluk ve kardeş-
liği bugün kendilerinin sürdürdü-
ğünü ifade eden Bozgeyik, iki
ülkenin posta idareleri olarak faali-
yetlerini daha ileriye taşımak ve ül-
kelerin ekonomisini büyütmek için iş
birliği başlattıklarını kaydetti. Bozge-
yik, Türkiye olarak bir taraftan
Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı görevini yürütürken bir
taraftan da ekonomik büyümenin,
dünya üzerindeki iş birliklerini artır-
manın çabası içinde olduklarına dik-
kati çekerek, Türk Posta Teşkilatının
postacılık, lojistik, e-ticaret, teknoloji,
bankacılık, sigortacılık başta olmak
üzere birçok alanda önemli faaliyet-
ler yürüttüğünü anlattı. Söz konusu
faaliyetlerde Bosna Hersek Posta Teş-
kilatıyla ilişkileri üst seviyelere çıkar-
maya çalıştıklarını belirten Bozgeyik,
iki ülke posta teşkilatı arasındaki e-
Ticaret Anlaşması ile önemli bir iş
birliğini başlatacaklarını söyledi. 

Türk ürünleri Bosna Hersek’e
Ptt ilE ulAşAcAk

Bosna Hersek’te
‘Bİlge kral’ özlemİ

Değil mi cephemizin sinesinde iman
bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vic-
dan bir;
Değil mi ortada bir sine çarpıyor,
yılmaz, 
Cihan yıkılsa emin ol bu cephe sar-
sılmaz!
-Mehmet Akif Ersoy-

Şimdi tam hatırlamıyorum.
Çok eski bir tarihte okumuş
veya dinlemiştim. Şöyle deni-

yordu: “Bu millet radyodaki saat
18.00 haberlerinde (O zamanlar TRT
Radyo’da akşam 18.00 haberleri çok
dinlenirdi) asgari ücretin arttığı habe-
rinden çok Ayasofya’nın ibadete açıl-
dığı haberini beklese …” Yukarıda
rahmetli Akif’in Çanakkale ruhunu
özetleyen şiirini herkesi tenzih ederek
söylüyorum, bugün Bakanı, milletve-
kili, Belediye Başkanı, Daire başkanı,
valisi, Genel müdürü, yazarı,
çizeri,  patronu, müdürü, şefi,  me-
muru, işçisi, işsizi, öğrencisi ile bütün
bir millet olarak bir mani gibi değil de
yaşayarak ve ağlayarak okuyabilsek,
Dolar’ın ya da ABD’nin Alüminyum
vergilerinin artmasını inanın umursa-
mazdık. Ama herkesin adeta homojen
bir şekilde aynı duyguları samimiyetle
yaşaması ve fedakârlıkları yapması
şartı ile.

EvAngElistlEr vE 
ArMEgEdon sAvAşı

Evangelistler’i bilir misiniz? Durun 
size biraz onlardan bahsedeyim. Dün
bana gönderilen bir mailde onları anla-
tan bir link’ten https://www.turkish-
news.com/tr/content/2018/08/10/evan
gelizm-evangelist-evangelik/ alıntılar
yaparak tanıtmaya çalışacağım.
“Evanjelizm sözcüğü Kitab-ı Mukad-
des’e  dönmek veya yönelmek anla-
mına gelir. Türkiye,Evanjelizm planı
ve dolayısıyla ABD ve İsrail ile karşı
karşıya geliyor. Evanjelizmin kıyamet
senaryosunda Türkiye nin toprak bü-
tünlüğüne saygı gösterilmiyor. Evan-
jelistler Hristiyan Siyonistlerdir,Hatta
Evanjelistlerin Siyonistliği,Yahudi Si-
yonistlerden daha cesur ve daha mili-
tancadır. Evanjelizm;Son yüzyılda
ABD’yi yöneten ,dünyayı yönetmeye
aday Küresel Çete’nin gizli
dinidir.Yahudi’den daha Yahudi
olan Hıristiyanların uydurma dinidir.
Özgür iradenin “Tanrı” tarafından
çizilen kaderin dışına çıkamayaca-
ğını öngören Evanjelistler,bu kaderi
hızlandırmak için Hıristiyanların el-
lerinden geleni yapması gerektiğini
savunuyorlar ve Armageddon’la,
yani “iyi” ile “kötü” arasındaki o
büyük savaşla gelecek olan kıyameti
ve Mesih’i hızlandırmak için ellerin-
den geleni yapıyorlar.” Merak edenler
yazının tamamını verdiğimiz linkten
okuyabilirler. Herkes merak ediyor ya,
Dolar neden artıyor, işte cevabı bu ya-
zıda var. Her şeyden önce ne ile karşı
karşıya olduğumuzu bilmemiz ve tanı-
mamız lazım.  Evangelistler, kıyamet
savaşı olarak bilinen Armegedon’un
bir önce olması için çabalıyorlar. Bu
savaşta onlara göre iyiler ve kötüler
savaşacak. Tahmin ettiğiniz gibi
sözüm ona onlar iyi biz kötüyüz.
Keşke Kuran-ı Kerim’i de okuma zah-
metinde bulunsalardı. Çok trajikomik
bir hayat yaşıyorlar. Evangelistlerin
yaşadıkları bu trajikomik hayatı yı-
larca önce Yunanistan’da meydana
gelen gerçek bir yangın söndürme ha-
berine benzetiyorum. Hikâye şu: “Yu-
nanistan’da yanan bir orman
söndürülür. Yanan ormanda yanmış
bir dalgıç cesedi bulunur. İlginçtir. Or-
manda Dalgıç’ın ne işi vardır? Sonra
öğrenilir ki, orman yangınını söndür-
mek için denizden su alan uçaklar,
dalgıcı denizden alıp yangının tam or-
tasına atmışlar.” Düşünün serin sular-
dan cehennem sıcağına gidiyorsunuz.
Ne kadar trajikomik değil mi? Kendi-
lerini iyilerin tarafında hayal eden, bu
şekilde savaşan ve sonunda Niyazi
olanlar. Zavallılar.

türk hAlkının önEMi

Bu savaşta en büyük hedef kuşkusuz
Türkiye’dir. Zira Türkiye, 1071’de
rahmetli muzaffer komutan Alpars-
lan’ın fethettiği ve onların kutsal bilip
vadedilmiş topraklar olarak uydurduk-
ları bölgenin de içinde olduğu Anado-
lu’nun sahibi ülkedir. Zira Türkler,
Osmanlı ile birlikte İslam’ın bayrak-
tarlığını ve hamiliğini alan millettir.
Türkiye son kaledir. Dolayısıyla tabiri
caizse onların musibetleri bize gelme-
yecekte kime gelecek?  Ve kusura
bakmayın bundan kaçış da yok. Bu
bize verilen mübarek ve şanlı bir mi-
rastır. Bu yüzden Türkiye ve onun ba-
şındaki Başkan (Reis, Başkomutan)
onlar için büyük bir tehdit oluşturmak-
tadır. Reis’in en büyük güvencesi önce
Allah sonra yürekli ve imanlı Türk
milletidir. Tıpkı 15 Temmuz’da ol-
duğu gibi yine o kahraman insanlara
şiddetle ihtiyaç var. Ancak lütfen
kimse kusurumuza bakılmasın, halk-
tan hep fedakârlık beklerken, halka
sahip çıkmak ve destek vermek de ge-
rekir. Bunu yaparken herkesin çok sa-
mimi olması çok önemlidir.  En büyük

korkum, halkın dava şuurunu ve istik-
rarını bozabilecek şeylerin belki de
farkında olmayarak ya da bilmeyerek
rutin bir şekilde tekraren yapılması so-
nucu metal yorgunluğu ya da tepkisiz-
lik durumunun oluşmasıdır. Hani
sürekli kan gören doktorların bir süre
sonra buna tepki vermemesi gibi.  Sü-
rekli bahsettiğimiz gibi yeni olaylar,
yeni müjdeler, yeni söylemler, deği-
şiklikler, rahmetli Özal’ın bahsettiği
yeni çikolatalar rutinden doğabilecek
metal yorgunluğuna şifadır. Gaflet uy-
kusuna girmişlere şefkat tokadı gere-
kebilir. Bu sözlerinden de lütfen kimse
alınmasın, zira en başta bizzat ken-
dime söylüyorum.  Ayrıca yine tenzih
ederek söylüyorum, idarecilerle halk
arasında hiçbir duvar olmamalı. Kabul
ediyorum, idarecilerin devlet işleri
yoğun olabilir, bundan dolayı milyon-
larca kişiyle tabiki ilgilenemezler, bu
zaten mümkün değil ama halkın siya-
setçi ile arada iletişimi sağlayacak da-
nışman ve asistanların bu konudaki
işlerliği ve samimiyeti çok önemli.
Maazallah, Halk ile bağlantı koparsa
bugün yaşadığımız olağanüstü durum-
larda tekrar bağlantıyı kurmak için
zaman kaybedilebilir. Özellikle seçim-
lerde bu durumlar yaşanabiliyor. İda-
recinin Hak ve Halk ile her zaman
bağlantılı olması elzemdir. Bu yüzden
arada bir iletişim sistemlerini kontrol
etmek, halktan tam ve doğru bilginin
gelip gelmediğine bakmak, 4.Murat
gibi zaman zaman tebdili mekân yapa-
masa bile halkın içinden güvendiği
kimseleri arayıp bazı bilgileri çek
etmek, yakınlarındaki kişilerin za-
manla metal yorgunluğu olabilme ris-
kine karşı ufak değişiklikler yapmak
önemlidir. Mesela halkın en önemli
bağlantıları olan Bimer ve Cimer’e
gelen şikâyet veya öneriler, özel twit-
ter veya instagram hesaplarına gönde-
rilen paylaşımlar, çok önemli
verilerdir. Bizzat takip edilmelerinde
sonsuz faydalar vardır.

Doğruları yazıp söyleyebilmek
Bazı yazar, çizer, kanaat önderi, danış-
man, yetkili, madden veya manen so-
rumlu arkadaşlar doğruları tam olarak
ve zamanında söyleyemeyebiliyorlar.
Hâlbuki farkındalar mı bilmiyorum bu
arkadaşların sorumlulukları ve vebal-
leri var. Klasik siyasetçi gibi kralım
sen çok yaşa demek yerine bazen eğer
öyleyse kral çıplak diyebilmek samimi
ve yürekli bir dava adamına yakışan
bir şeydir. Bu konuda idarecilerin ya-
nındakilere bunu yapabilme cesaretini
ve teşvikini aşılaması gerekir. Her kes
bunu yapamaz.  Zira bazı arkadaşlar
istemeden davaya ve gidişata engel ol-
maktan veya zarar vermekten korkar-
lar, bazı arkadaşlar yanlış
anlaşılmaktan korkarlar, bazı arkadaş-
lar kararlarında emin olmazlar bazıları
da maalesef mevcutlarını kaybetmek-
ten korkarlar. Bu onları doğru bildik-
leri şeyleri yazmaktan ve söylemekten
alıkoyar.

oluMlu, üMitli vE
inAnçlı olMAk

Bu arada bu yazıda dostlardan son bir
ricam olacak. Büyüklerimize karşı
haddimize değil ama NLP dediğimiz
“Nero Linguistik Programlama” da
olumsuz cümleleri kullanmamak ge-
rektiği tavsiye edilir. Mesela “Boyun
Eğmeyeceğiz” cümlesinde bile aslında
Boyun eğmek ifadesi bir şekilde var-
dır. Ya da bize diz çökertemeyecekler
cümlesinde bile aslında diz çökmek
vardır ve bilinçaltına böyle bir algı ve-
rilir. Bu yüzden bu şekilde olumsuz
cümleler kullanılmaması gerektiği tav-
siye edilir. Son günlerde sosyal med-
yada sürekli bu olumsuz cümleler
kullanılıyor. Boyun Eğdiremeyecekler
yerine biz onların boyunlarını eğdire-
ceğiz ya da mesela başaramayacaklar
yerine BAŞARACAĞIZ cümlelerini
daha çok kullanmak daha iyi olur gibi
geliyor. Bulunduğumuz dönem bu
korkuların ve olumsuzlukların atılıp,
doğruların konuşulması gerektiği dö-
nemdir. Hattı müdafaa bitmiş sathı ta-
arruz strateji dönemi başlamıştır.
Birlikte dava şuuruna erip hep beraber
ayağa kalkacağız. Zira batarsak Allah
korusun hep beraber batarız. Reis’e
her şekilde ve her şartta sahip çıkma-
mız ve ölümüne yanında olmamız ge-
rekiyor. Susmak ona ve ülkeye zarar
verebilir. Konuşması ve yazması gere-
kenler bunu zamanında yapmazsa ve-
balleri üzerinedir. Yazımızın
başlığında sorduğumuz gibi, gerçekten
“Bu savaşa Hazır mısınız? “ Allah bu
ülkeye zeval vermesin, bizlere akıl,
fikir, iman, cesaret, birlik olma ve şu-
urlu olmayı nasip eylesin. Allah, başta
reis olmak üzere bu ülkenin başındaki
idarecilerin ve bizlerin yar ve yardım-
cısı olsun inşallah.

Rifat SAİT

Bu SAvAşA 
hAzıR mıyız?
rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU

Karadağ 
asKerinin 

üniforması 
TürKiye’den
PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Batı Balkan ülkesi Kara-
dağ’ın askerine üniforma deste-
ğinde bulunacak. Karadağ

Savunma Bakanlığından yapılan açık-
lamada, ASFAT Askeri Fabrika ve Ter-
sane İşletme AŞ ile imzalanan iş birliği
protokolü çerçevesinde, Karadağ or-
dusu askerinin üniformalarının Türki-
ye’den temin edileceği belirtildi. İş
birliği protokolünün gelecek 5 yıl bo-
yunca geçerli olacağı ifade edilen açık-
lamada, proje değerinin 5,3 milyon
Euro olduğu kaydedildi. Açıklamada,
ASFAT’ın Karadağ’dan komisyon al-
mayacağına vurgu yapılarak, söz ko-
nusu durumun iki ülke ilişkilerinin
önemine işaret ettiği belirtildi. ww.ti-
mebalkan.com’a göre; Karadağ ordu-
sunda görevli 2 bin 700 askere
üniforma desteğinin Türkiye’den sağ-
lanacağına işaret edilen açıklamada,
“ASFAT ile Karadağ Savunma Bakan-
lığı arasında imzalanan protokol sonu-
cunda daha kaliteli asker
üniformalarımız olacak. Türkiye’deki
tekstil gelişiminin de göz önüne alındı-
ğında askerlerimiz uzun ömürlü ve
kalıcı üniformalar giyecek.” ifadelerine
yer verildi.
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Kosova Cumhuriyeti Üsküp
Büyükelçisi görevine atanan
Gjergj Dedaj, Kosova ve Ma-

kedonya’da tepkilerden sonra geri
adım attı. Kosova Liberal partisi Baş-
kanı ve Kosova Dışişleri Bakan Yar-
dımcısı Gjerg Dedaj, Türklere,
Türkiye ve liderine hakaretlerden
sonra Kosova ve Makedonya’da bir-
çok kurum ve yetkili tarafından kı-
nandı.  Tepkilere rağmen Dedaj,
Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi tara-
fından Kosova Cumhuriyeti Üsküp
Büyükelçisi görevine atandı.  Gjergj
Dedaj sosyal medya hesabından bu
sefer diplomatik bir dil ile Türki-
ye’yi Kosova bağımsızlığını tanıyan
dost bir ülke olarak Sırbistan’ı ise
geçmişi aşmamız gereken komşu bir
devlet olarak nitelendirdi. Dedaj,
tepki gören paylaşımlarında Türkiye
ve Sırbistan’ı “Balkan Cadıları” ola-
rak nitelendirirken Türkleri kastede-
rek “bunları Kosova’dan kazıyıp
atmak gerek” demişti. Kosova Haber
Ajansı’ndan alınan bilgilere göre;
Dedaj açıklamasında, “Üsküp'te,
etnik köken, dil, din ve politik ideo-
lojiden bağımsız olarak tüm toplu-
lukların Kosova Cumhuriyeti
temsilcisi bir büyükelçi olacağım.
Türkiye, Kosova'nın bağımsızlığını
tanıyan ve Kosova Cumhuriyeti'nin
stratejik bir ortağı olan dostane bir
devlettir. Oysa, bugünkü Sırbistan,
geçmişin aşılması gereken,  karşılıklı
tanıma, karşılıklı komşu işbirliği ve
devletler arası ilişkilere sahip olmak
zorunda olduğumuz komşu bir ül-
kedir!” dedi.

Irkçı Dedaj'dan U dönüşü:
Türkler DosTTUr

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Prizren Rüştiye Mektebi’nde
başlatılacak restorasyon çalış-
maları için Kültür, Gençlik ve

Spor Bakanlığı ve Prizren Belediyesi
ile işbirliği protokolü imzalandı. Be-
lediye Başkanı Mytaher Haskuka ve
Bakanlık Genel Sekreteri Veton Firzi
ile imzalanan protokol ile Prizren
Rüştiye Mektebi’nin aslına uygun
restore edilecek.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Prizen Belediye Başkanı Myta-

her Haskuka, kültürel mirasın geri
kazanılmasına yönelik yatırımların
sadece turizmin gelişmesine değil,
ekonomiye de katkısının büyük ol-
duğunu kaydetti. Haskuka, imzala-
nan anlaşma ile projeye dahil olan
her kurumun kendine ait sorumlu-
lukları olacağını kaydetti. TİKA Ko-
sova Koordinatörü Hasan Burak
Ceran da, Prizren Rüştiye Mekte-
bi’nin Prizren’nin kültürel mirasına
ait çok önemli bir eser olduğunu
ifade etti. Ceran, bu tür projelere
destek vermekten mutluluk duyduk-
larını da sözlerine ekledi. 19.yüzyılın

sonlarında hizmete başlayan,
1940’lara kadar okul olarak hizmet
veren, II. Dünya Savaş’ından 1966 yı-
lına kadar hastane olarak kullanan
Rüşdiye Mektebi, 1995’de geçirdiği
yangın sonucu kullanılamaz hale
gelmiş. Bugün iki cephesi tamamen

yıkılmış Rüşdiye Mektebi’nin yeni-
den faaliyete geçebilmesi için TİKA
tarafından restorasyon projeleri ha-
zırlandı.Aslına uygun olarak rekons-
tüksiyon çalışmaları yapılacak
Rüşdiyenin kültür merkezi olarak
kullanılması planlanıyor.”

Vuçiç’e göre; Kosova ile
Sırbistan çözümden uzak
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da
basın toplantısı düzenleyen Vuçiç,
uzun süre devam eden Kosova me-

selesinin bir an önce çözülmesi gerekti-
ğini, Sırp ve Arnavutların uzun vadeli
bir barışa ihtiyaç duyduklarını kaydetti.
www.timebalkan.com’a göre; Sırbistan
ve Kosova’da yaşayanların güvenliğini
koruma altına alacak bir çözümün
elzem olduğunu vurgulayan Vuçiç,
“Belgrad ile Priştine çözümden uzak.
Uzlaşma yoluyla herhangi bir çözüme
ulaşmak neredeyse imkansız” dedi.
Vuçiç, olası çözüm yollarını Sırbistan
halkıyla paylaşacağını, gizli kararların
asla söz konusu olmadığının altını çizdi.
Avrupa Birliği (AB) arabuluculuğunda
yapılan diyalog sürecinde yeni bir turun
eylül ayında başlayacağını aktaran

Vuçiç, “Sırbistan yönetimini zor bir
dönem bekliyor.” değerlendirmesinde
bulundu. Diyalog süreci kapsamında
imzalanan Brüksel Antlaşması’nın en

önemli hükümlerinden biri olan Sırp
Belediyeler Birliğinin (ZSO) bir an önce
kurulması gerektiğine değinen Vuçiç,
“Kosova, üstüne düşen görevi bin 930

günde yerine getiremedi ve bu şekilde
Sırpların birçok hakkını kısıtladı.” diye
konuştu. Sırbistan’ın, ZSO’yu kendi giri-
şimleriyle kurmasının mümkün oldu-
ğunu ifade eden Vuçiç, “Priştine, bu
durumdan istifade ederek uluslararası
unsurların yardımıyla ülkenin kuzeyini
ele geçirebilir. Sırbistan uluslararası top-
lumda olup bitenleri yakından takip
ederek, kendi çıkarlarına, doğru zaman-
larda doğru hamlelerle ulaşacaktır.”
açıklamasında bulundu.
Rusya, Çin, Hindistan ve Brezilya’nın
Kosova’nın tek taraflı bağımsızlığını ta-
nımadığını hatırlatan Vuçiç, “Geleceği-
mizi belirleyen batı ülkeler Kosova’nın
bağımsızlığını tanıyor.” dedi. Kosova
meselesine bizzat çözüm bulmak istedi-
ğini vurgulayan Vuçiç, bunun, anayasal
açıdan mümkün olmadığını ve çözüm
yoluna halkın karar vereceğini söyledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Kosova ile devam eden di-
yalog sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, iki ülkenin uzlaşma yoluyla

herhangi bir çözüme ulaşmasının neredeyse imkansız olduğunu söyledi
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TİKA’nın gönüllü elçilerinden
Bosna’daki engellilere destekAhmet GÖKSAN

TARİHİN 
SAHTESİ

“Garanti Antlaşması bir günde bir sa-
atte değişecek kadar basit bir iş değildir.
Ne Makarios’un derme çatma askerleri
ve ne de cuntanın gönderdiği çapulcula-
rın bunun duvarlarını sarsmaya ne kuv-
vetleri ve ne de güçleri vardır”. 1967

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Rumların saldırılarının başlaması
sonrasında Ada’da bozulan dü-
zeni yeniden kurmak ve Kıbrıs

Türk’lerinin kırımdan geçirilmesini önle-
mek için BM Güvenlik Konseyi’nin 04
Mart 1964 gün ve 186 sayılı kararı ile
oluşturulan Barış Gücü’nün bugüne
değin pek bir işe yaramadığı biliniyor.
Şu anda bin 21 kişi bu güçte görev yap-
maktadır. Son olarak bu gücün görev sü-
resi 6 ay süre ile uzatıldı. En uzun süredir
görevde olan bu gücün harcamalarının
da oldukça yüksek olduğunu bizzat BM
Genel Yazmanı söylüyor. Harcamaların
karşılanabilmesi için bir anlamda avuç
açacak konumda olduklarını duyuruyor. 
Bu gücün yıllık harcamalarının 55 mil-
yon 152 bin dolar olan bütçesinin üçte
biri sahte devletçik, tarafından karşılanır-
ken (18 milyon 384 bin dolar) Yunanis-
tan ise her yıl 6.5 milyon dolar katkıda
bulunuyor. Bu harcamaları kendi yasal-
lıklarının devam etmesi için yapıldığı bi-
liniyor. Değilse bu kadar harcamayı
neden yapsınlar. Bu konu şimdilerde
gündeme Amerika’nın bu ve benzeri
güçlere yaptığı katkıyı keseceğini açıkla-
ması sonrasında gündeme taşındı. Bay
Guterres ise katkının azaltılması duru-
munda Barış Gücünün işlevini yerine ge-
tirirken zorluklar yaşanacağını da
duyuruyor. 

SOrgULANMASı gerekeN

Sorgulanması gereken bu gücün sayısı-
nın azaltılması değil işlevini tarafsız ola-
rak yapıp yapmadığı veya ne kadar
yaptığı sorgulanmalıdır. Gelinen bu nok-
tada Garantör ülke Türkiye, “Çözüm sü-
recinin gelecekte olabileceği şekle ilişkin
olarak peşin hükümlerin kaydedilmesi
Türkiye açısından bir anlam taşımadığı
gibi, Kıbrıs meselesinin çözümüne de
katkı sağlamamaktadır” görüşünü açıklı-
yordu. Bir kez daha yinelemekte yarar
görüyoruz. Ada’da 50 yılı aşkın süredir
devam ettirilen uyuşmazlığın temelinde
186 sayılı Güvenlik Konseyi’nin kararı
yatmaktadır. Bu nedenle Ada’da gerçek
bir çözüm isteniyorsa anılan karar günü-
müz koşullarına göre güncellenmelidir.
Barış Gücünün bundan böyle ne gibi gö-
revleri üstleneceğinin de sorgulanması
ve yeniden belirlenmesi gerekiyor.
Çözüm istemekte içten iseler bugüne
değin gelmiş geçmiş Genel Yazmanların
yazdıkları taraflı raporlardan da vazgeçil-
mesi gerektiğini kaydetmek istiyoruz.
Kıbrıs Türk’lerinin Ada’daki varlıkları
sadece Annan’ın Belgesinin oylandığı
süreçte fark edildiği acı gerçeğini de ya-
şamış bulunuyoruz. O günün koşulla-
rında siyasetçilerin söylemi ile Kıbrıs
Türk’leri sadece sempati toplamakla ye-
tinmişlerdi. Kıbrıs Türk’ünün varlığını o
günlerde keşfedenlerin gelinen noktayı
“son fırsat” olarak değerlendirmesi yapı-
lacakların Kıbrıs Türk’lerinin aleyhine
olacağının kuşkusunu çağrıştırıyor. Rum
müzakereci Andreas Mavroyannis, ise
olguların ne kadar olduğunu anlamalıyız.
Yeni çaba başarısız olursa 1974’ten
sonra ilk kez daha sonra ne yapacağımızı
bilemeyeceğiz” diyordu. Crans Montana
süreci gerçekten bir dönemin sonu olabi-
lir. Buna karşın seçeneklerin sonlandırıl-
ması diye bir durumun söz konusu
olamayacağının bilinmesi gerekiyor.
Karşımızdaki unsur çözüm konusunda
içten bir duruş sergilemekten yana ise
kendileri için istediklerini Kıbrıs
Türk’lerinin de istediğini bilmelerine
vurgu yapmak istiyoruz. Bir diğer anlaş-
mazlık konusu ise Kıbrıs uyuşmazlığının
20 Temmuz 1974 günü başladığı saplan-
tısından da kurtulmalarıdır. Bu saplantı-
dan kurtulmadıkları takdirde Ada’da
çözüme ulaşmanın düş ötesi bir durum
olacağını kaydetmek istiyoruz.
Dışarıdan aldıkları desteklerle ve sahte
tarih yazmaktan vazgeçmeleri sonra-
sında Ada’daki uyuşmazlığın çözüme
doğru evrileceğinin bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca (TİKA) tarafından bu yıl ikin-
cisi düzenlenen Tecrübe Paylaşım Programı kapsamında Bosna Hersek’e gelen
öğrenciler, Saraybosna Mjedenica Engelliler Merkezi’nde atölye çalışması yaptı

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığınca (TİKA),
bu yıl ikincisi düzenlenen Tec-

rübe Paylaşım Programı kapsa-
mında Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’ya gelen öğrenciler, Sa-
raybosna Mjedenica Engelliler Mer-
kezi’nde atölye çalışması
gerçekleştirdi. Türkiye’nin farklı ille-
rinden TİKA’nın Tecrübe Paylaşım
Programı’na katılan 14 öğrenci, ku-
rumun daha önce Saraybosna Mje-
denica Engelliler Merkezi’nde
tadilatını ve donanımını tamamla-
dığı yaşam-mutfak atölyesi ve el sa-
natları atölyesinde engelli
öğrencilerle çalışma yaptı. TİKA
Bosna Hersek Koordinatörü Ömer
Faruk Alımcı, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, TİKA’nın tecrübe
paylaşım programının ilk olarak
2017’de başladığını belirterek, bu yıl
ikincisi gerçekleştirilen programın
30 ülkede 500 öğrenciyle yürütül-
düğü bilgisini verdi. Program kapsa-
mında gençlerin tecrübelerini
katılımcılarla paylaşacaklarını anla-

tan Alımcı, Saraybosna’nın yanı sıra
Mostar ve Zenica şehirlerinde de öğ-
rencilerin çeşitli çalışmalara katıla-
caklarını söyledi. Alımcı, TİKA’nın
Bosna Hersek’te birçok aileye sera
dağıtımında bulunduğunu dile geti-
rerek, “Sera dağıtımı neticesinde ai-
lelerimiz ürünlerini üretmeye
başladılar. Gençlerimiz orada üreti-
len ürünleri toplayıp engelli eğitim
merkezlerine ve Saraybosna kamu
mutfaklarına hibe edecekler.” şek-

linde konuştu. Saraybosna Mjede-
nica Engelliler Merkezi Müdürü
Mirsada Cakal da merkezde 25-50
yaş aralığında engelli bireylerin bu-
lunduğunu ve el sanatlarından
yemek pişirmeye kadar çeşitli faali-
yetlerde bulunduklarını belirterek,
Türkiye’den gelen öğrencilerle mer-
kezde bulunanların güzel bir gün
geçirdiklerini söyledi. İstanbul Saba-
hattin Zaim Üniversitesi Sosyal Hiz-
met Bölümü öğrencisi Maşita Manas

da ailesinin Bosna Hersek göçmeni
olduğunu, tecrübe paylaşım prog-
ramı kapsamında geldikleri ülkede
Osmanlı’nın izlerini gördükleri için
çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Bosna Hersek’te dezavantajlı grup-
larla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini
anlatan Manas, programın kariyer
planlaması için de çok önemli oldu-
ğunu ifade etti.
www.timebalkan.com’a göre; Mimar
Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü öğrencisi Beyza-
nur Madran da Bosna Hersek’e gele-
rek farklı bir ortamın havasını
solumanın çok önemli olduğunu,
dezavantajlı gruplar ve engellilerle
birlikte bulunmanın çok kıymetli ol-
duğu görüşünü dile getirdi. Bir Türk
olarak Bosna Hersek’te sevgiyle kar-
şılandıklarını ifade eden Madran,
“Gerçekleştireceğimiz faaliyetlerle
bizim de çorbada tuzumuz olsun is-
tedik.” diye konuştu. Bosna Her-
sek’te 16 Ağustos’a kadar sürecek
program kapsamında öğrenciler, ül-
kedeki Türk kurum ve kuruluşlarını
ziyaret edecek, Zenica, Mostar, Foj-
nica, Doboj şehirlerinde çeşitli saha
ve atölye çalışmalarına katılacak.

ATİNA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan, Türkiye’nin, terör ge-
rekçesiyle son 10 yılda iadesini is-
tediği kişilere yönelik taleplerine

kulak tıkadı. Aralarında FETÖ ve
DHKP-C üyelerinin de bulunduğu 39 ki-
şiye yönelik iade talebi bu ülke tarafın-
dan reddedildi. www.timebalkan.com
sitesinin AA’dan aldığı bilgiye göre,
Adalet Bakanlığı, 2008-2018 döneminde
Yunanistan’da olduğu belirlenen DHKP-
C ile PKK mensuplarının iadelerini is-
tedi. Bakanlık, 15 Temmuz 2016’daki
darbe girişiminin ardından da Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin iadele-
rine yönelik bu ülkeye dosya gönderdi.
Bu kapsamda, son 10 yılda FETÖ’den
20, PKK’dan 4, DHKP-C’den 33, aşırı sol
terör örgütlerinden 9 olmak üzere 66
örgüt mensubunun iadesi talep edildi.

Talepleri inceleyen Yunanistan yargısı,
bugüne kadar hiçbir terör örgütü üyesi-
nin Türkiye’ye iadesini kabul etmedi.

39 İADE TALEBİNE 
RET CEVABI

Yunanistan, terör gerekçesiyle istenilen
kişilerden 39’u ile ilgili iade talebini red-
detti. Reddedilenler arasında FETÖ’nün
15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminin
ardından bu ülkeye kaçan darbeci asker-
ler de bulunuyor. FETÖ üyelerine yöne-
lik gönderilen yeni delilleri de dikkate
almayan Yunanistan, DHKP-C ve PKK
mensuplarına yönelik talepleri karşıla-
mayı da tercih etmedi. Teröristlerle ilgili
iade taleplerine kulak tıkayan Yunanis-
tan yargısı, 24 teröriste ilişkin talepleri
değerlendirmeyi sürdürüyor. 3 kişiyle il-
gili talep ise ölüm ve vazgeçme gibi ne-
denlerden dolayı düştü.

Yunanistan’dan teröristlere ‘iade’ koruması

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna Film Festiva-
li’nde 56 ülkeden 266 film
gösterilecek. Bosna

Hersek‘te 24. Saraybosna Film
Festivali (SFF) dünyadan ve Tür-
kiye’den rekor katılımla başladı.
Bosna Savaşı’nın (1992-1995)
kötü hatırasını unutturarak, kül-
tür ve sanatla ön plana çıkan Sa-
raybosna’yı filmlerle yeniden
canlandırma amacı taşıyan festi-
valde bu yıl rekor katılımla 56
ülkeden 266 film gösterilerek, 42
filmin de dünya prömiyeri yapı-
lıyor. Tarihi Ulusal Tiyatro’da 17
Ağustos’a kadar sürecek festi-
vale, bu yıl Türkiye’den çok sa-

yıda yönetmen, senarist ve ya-
pımcı katılıyor.

NURİ BİLGE CEYLAN’A
ONUR

Festivalde, ünlü senarist ve yönet-
men Nuri Bilge Ceylan, heyecanla
beklenen konukların başında geli-
yor. Festival kapsamında, “Saray-
bosna’nın Kalbi Yaşam Boyu
Başarı Ödülü”nü alacak Ceylan’ın,
Ahlat Ağacı, Bir Zamanlar Anado-
lu’da, Kış Uykusu, Mayıs Sıkıntısı,
Uzak, İklimler ve Kasaba fimleri
de sinemaseverlerle buluşuyor. 59
yaşındaki sanatçı Ceylan’ın fotoğ-
raflarından oluşan “Türkiye Sine-
maskop” adlı sergi de Bosna
Hersek Sanat Galerisi’nde görüle-
bilecek. Festivalde öne çıkan film-

lerden biri Türk yönetmen Osman
Nail Doğan’ın ilk uzun metraj
filmi “Güvercin Hırsızları”. Dünya
prömiyerini bu yıl Saraybosna
Film Festivali’nde yapacak film,
festivalin ana kategorisinde yarışı-
yor. Bosna Hersek-Türkiye ortak
yapımı olan, yönetmenliğini Aida
Begiç’in üstlendiği ve Suriyeli ye-
timlerin dramını anlattığı “Bı-
rakma Beni” adlı film de festivalde
gösterilecek.
www.timebalkan.com’a gör: festi-
valde, “Belgesel” ve “Kısa Film”
dalında da Türk imzası bulunuyor.
“Belgesel” kategorisinde yönet-
men Didem Pekün’ün “Araf”
isimli belgeseli, “Kısa Film” da-
lında ise Gökçe Erdem’in yönet-
menliğini yaptığı “Titanyum” adlı
film yarışıyor.

Saraybosna 
Film 

Festivali’nde 
Türkiye 
rüzgârı
Bosna Hersek‘te 24. Saraybosna Film

Festivali (SFF) dünyadan ve Türki-
ye’den rekor katılımla başladı

DUPNİTSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın Dupnitsa kasabasında
bulunan 1573 yılında yapılan Ahmet
Bey Camii’nin uzun zamandır bek-

lenen onarımına başlandı. Caminin bakım
ve onarım işleri, proje ihalesini kazanan
devlete ait Restorasyon Şirketi tarafından
gerçekleştiriliyor. Bakım ve onarım çalış-
maları için caminin dış cephesine iskele
kuruldu ve güvenlik önlemleri alındı.
www.dunyabulteni.net’e göre; yerel
öneme sahip kültürel bir anıt olarak ilan
edilen cami, yıllardır harap durumda idi.
Yakın zamana kadar galeri olarak işlev
gören cami, çatıdan kiremit ve dış cephe-
nin bir bölümünün düşmesi nedeniyle ka-
palıydı. Restorasyon şirketinin dış cephe
onarımı için yaklaşık iki buçuk ay zamanı
var. Kiremitlerin yüzde 40'ının yenileriyle
değiştirilmesi, tamamen hasar gören, harç
ve dolgu maddeleri ihtiva eden tabanın
komple yenilenmesi ve kültürel anıtın mi-
mari bütünlüğünü bozmayacak başka
faaliyetler öngörülüyor. Onarımın mali-
yeti 100 000 leva ve fonlar Dupnitsa Bele-
diyesi’nin bütçesinden geliyor.

Bulgaristan’da 
Ahmet Bey Camii’nin

onarımı başladı
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Çameria bölgesi, Os-
manlı döneminde Ar-
navut beylerin İslam’ı

kabul etmesiyle İslamlaşan
bir bölgedir. 16. ile 18. yy
arasında İslam’ı kabul eden
Çamerialılar 1. Dünya sava-
şının başladığı süreye kadar
Osmanlı devleti çatısı al-
tında yaşadılar. 1878 yılında
Berlin Kongresinde büyük
güçler tarafından Çameria
bölgesi Yunanistan’a verildi.
O dönemin şartlarını göz
önünde bulundurduğu-
muzda ne Arnavutların ne
de Osmanlı ordusunun bu
karara karşı yapabileceği
pek fazla bir şey yoktu.
Bu dönemde bölgenin de-
mografik yapısına baktığı-
mız zaman nüfusun yüzde
82’si Arnavut Müslümanlar-
dan % 18’i de Yunanlardan
oluşuyordu. Başka bir de-
yişle 1937 yılı istatistiklerine
göre 112,619 nüfustan 92,415
kişi Arnavut, geri kalan 20
bin 200 kişi de Yunanlardan
oluşuyordu. Bu demografik
rakamlar aynı zamanda Os-
manlı devletinin homojen
yapısı ile de uyuşmaktadır.
Kayıtlara göre Çameria böl-
gesinde bu dönemde 279
köy vardı. Çameria bölge-
sinde Yunan tehciri ve etnik
temizliği 1912-1913 Balkan
savaşları ile birlikte fiili ola-
rak yavaş yavaş hayata geç-
meye başladı. Tehcirin en
yoğun olduğu dönem 1940-
1941 yılları arasında gerçek-
leşen İtalya-Yunanistan
savaşları sırasında oldu.
Sürgün ve tehcir tarihinin
en kara günleri, 1945-1947
yılları arasında yaşandı. Bu
dönemde 2 bin 770 Müslü-
man Arnavut öldürüldü, 68
köy ve 5 bin 880 ev tama-
men yakıldı. Geri kalan Ar-
navutlar ise göçe mecbur
bırakıldı. Göç esnasında
açlık, susuzluk ve hastalık-
lardan 2 bin 600 kişi de
yolda öldü. Böylece 2.
Dünya savaşından sonra
Yunanistan devleti Çameria
bölgesini Yunanlaştırmak ve
işgali kalıcı hale getirmek
için çok ciddi demografik
değişiklikler yaptı. Çeşitli
dini, eğitim ve milliyetçilik
politikaları yürürlüğe ko-
nuldu. Fiili olarak 10 bin ki-
lometrekare kadar toprak,
Müslüman Arnavutlardan
gasp edilmek suretiyle Orto-
dokslaştırıldı. Filat, Güme-
niçe, Paramit ve Preveze
Yunanistan’ın işgal ettiği
önemli kentler arasında yer
alıyor. Binlerce Müslüman

Arnavut evlerini terk edip
kaçmak zorunda kaldılar.
Göç edenlerin bir kısmı Ar-
navutluk’a, bir kısmı da
Türkiye’ye sığınmaya mec-
bur kaldılar.
Çameria’dan göç etmek zo-
runda kalan insanların
bugün yaklaşık 350 bini Ar-
navutluk’ta, 450 bini de ço-
ğunluklu olarak Türkiye
başta olmak üzere ABD ve

Avrupa’da yaşamaktadırlar.
Bugün dünyanın farklı yer-
lerinde yaşayan Çamerialı-
ların toplam sayısının  900
bin olduğu tahmin ediliyor.
20. yy’da Çameria bölgesini
işgal etmek isteyen Yunan-

lar çeşitli yollar kullanarak
bölgeyi asimilasyona tabi
tuttu. Yunanistan’ın asimi-
lasyon politikalarının iki
ana dayanağı vardı. Birincisi
ve en önemlisi Hristiyan
olan Arnavutların kilise ve
eğitim adı altında Ortodoks-
laştırarak etnik olarak Yu-
nanlaştırılmasıdır. İkincisi
de iskan politikaları ile Yu-
nanistan’ın çeşitli yerlerin-

den getirilen Yunan
milliyetçilerinin bölgeye
yerleştirilmesidir.Bu nok-
tada, Müslüman olan Çame-
rialı Arnavutların
Yunanistan’ın asimilasyon
politikalarına direndiğini ve

din değiştirmek yerine göçü
tercih ettiklerini görüyoruz.
Bu durum aynı zamanda
Balkanlarda çokça dile geti-
rilen dini inancın, etnik kim-
lik aidiyeti üzerinde etkili
olup olmadığı tartışmala-
rına dair önemli bir fikir ve-
riyor. Zira Hristiyan olan
Çamerialı Arnavutlar çok
daha kolay bir şekilde Orto-
dokslaşıp Yunan kimliğini

kabul etmişlerdir. Yunanis-
tan’ın söz konusu kolonizas-
yon politikaları, bölgenin
demografik yapısını da de-
ğilştirdi. Günümüz Çameria
bölgesinde 347 köy tama-
men boşaltıldı.

meVCUT BÖLGeseL
GeLiŞmeLer IŞI-

ĞINDa Çame-
ria’NIN sTaTÜsÜ

Halihazırda devam eden
müzakereler çerçevesinde
tartışılan Yunanistan – Ar-
navutluk deniz sınırı anlaş-
mazlığı konuları
görüşülüyor. Bunun yanı
sıra Arnavutluk’ta yaşayan
Çamerialıların,‘topraklarına
geri dönmelerini kapsayan
maddeler de görüşmeler de
dile getirilen hususlar ara-
sında. Çamerialıların hu-
kuki statüsü yalnızca

Arnavutluk’ta yaşayanları
kapsadığı için kabul görmü-
yor. Her ne kadar Yunanis-
tan kendi açısından Çameria
konusunun kapandığını ve
hiçbir şekilde müzakere ma-
sasında konuşulmayacağını
ifade etse de gerek bölgesel
gerekse küresel gelişmeler,
Yunanistan tarafını daha yu-
muşak bir tavır almaya zor-
luyor.Uluslararası tarafların
Yunanistan’a yaptıkları
baskı, Arnavutluk’un Tür-
kiye ile stratejik ortaklığın-
dan duyduğu rahatsızlık
nedeniyle, Arnavutluk’u ta-
mamen Türkiye’nin safına
itmemek için böyle bir taviz
verdiği düşünülüyor. Çame-
ria’daki duruma dikkat çek-
mek için günümüzde, başta
Arnavutluk olmak üzere
Türkiye, Kosova ve ABD’de
ki birçok insan hakları savu-
nucusu çeşitli dernekler
kurmuş durumda. Arnavut-
luk’ta PDİU (Adalat, Enteg-
rasyon ve Birlik Partisi)’ da
Çameria halkı için mücadele
veren bir parti var. Resmi
olarak Arnavutluk siyase-
tinde yerini alan parti, se-
çimlere girmekte ve 4-5
milletvekili çıkarabilmekte-
dir. PDİU ve Çamerialılar
Arnavutluk’ta bir dizi siya-
sal, sosyal ve kültürel faali-
yette bulunuyorlar. 2018
yılının Şubat ayında Arna-
vutluk’un başkenti Tiran’da
Çamerialı dernekler, Arna-
vutluk ile Yunanistan ara-
sındaki müzakereleri
protesto etmişti.
Çameria meselesi sadece si-
yasal açıdan düşünülme-
meli, her şeyden önce
neredeyse bir milyona yak-
laşan bir halkın, bir asra
yakın zamandır kendi va-
tanlarına dönememeleri so-
rununa dikkat çekilmelidir.
Çamerialı insanların yaşa-
dıkları mağduriyeti, her
şeyden önce insani bir va-
zife olarak görmek gerekir.
Çünkü bu mesele Avru-
pa’nın içinde yaşanan bir
sorundur ve Avrupa bu me-
sele ile bir gün mutlaka yüz-
leşecektir.

Yurdagül ATUN

İnternette bir yazı gözüme çarptı. Uzaktan
gazel okumuş Michael Rubin diye
biri.Milliyetçiliğin en berbat, en insafsız,

en pervasız formunu sergileyen ülkenin ya-
zarı tüylerimizi diken diken edecek kehanet-
lerde bulunmuş oturduğu yerden. Hem de
kıyılarımıza kendi lanetleri, insan bedeni for-
munda vurmuşken… “Amerikalı neo-con
yazar” olarak tanımlanan bu şahsa göre Tür-
kiye’nin bölünme sürecinin psikolojik aşa-
ması tamamlanmış ve Türkiye Cumhuriyeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarihe ‘kibri uğruna
Türkiye’yi yıkan kötü adam’ olarak geçecek-
miş! Yazısının içeriği bilimsel öngörü değil
tamamen düşmani temenniler. Özetle şöyle
diyor Rubin efendi; “Türkiye parçalara ayrıl-
mış durumdadır. Sınırları yakında değişecek;
Tek mesele bölünme iki ayrı devlet şeklinde
mi olacak yoksa Türkiye’ye dahil bir federas-
yon mu henüz belli değil. Erdoğan tarihe bir
kahraman olarak geçmeyecek, kibiri uğruna
Türkiye’yi yıkan yozlaşmış bir kötü adam
olarak geçecek.” Türkiye’de Kürtlere karşı
kanlı ve küçük düşürücü bir girişimin sürdü-
ğünü iddia eden Türkiye düşmanı yazar, Tür-
kiye’nin Kürt açılımının gerçekçi olmadığını,
Cizre, Silopi, Nusaybin gibi kasabaların
aynen Halep’e benzetildiğini söyleyebiliyor
utanmadan. Yazıdaki yalan dolan bununla da
sınırlı değil. Kürtlerin bu ülkede dışlandıkla-
rını, yeni nesil Türklerin -eğer düşman olarak
değilse- Kürtleri en azından öteki olarak gör-
düklerini savunuyor. Dahası Batılı yaşam tar-
zına sahip Türklerin büyük çoğunluğunun
Türkiye’nin Güney Doğu bölgesine adımını
bile atmadığını, bölgede yaşayan Kürtlerin
büyük çoğunluğunun ise Antalya, Bursa ve
İzmir’i asla ziyaret etmeyeceklerini iddia edi-
yor bir inanan olur elbet deyip.

DUVARA TOSLAYANLAR

Son dönemde Suriye, İran, Irak, Libya, Mısır
gibi ülkelerinin üzerinde oynadıkları oyun-
larla kısmen de olsa başarıya ulaşan ancak
Türkiye’de duvara toslayan bu Deccal’ların
hazır müşteri buldukları için masa başında,
Türkiye’yi görmeden, bilmeden, Türk insa-
nını dinlemeden, gerçeklerden kopuk yazdık-
ları yazı bu kadar olur. Türkiye’de hiçbir
zaman Kürtlere karşı negatif ayrım olmadı-
ğını, Kürtlerin Türklerle aynı şartlara sahip
olup, aynı okullarda okuduklarını, aynı yol-
larda yürüdüklerini, aynı meslek gruplarında
yer aldıklarını, İstanbul, İzmir, Antalya gibi
büyük illerde Türklerden çok Kürtlerin yaşa-
dığını bilmeyen bu kişi ve bunun gibi düşü-
nenlere, Kürtlerin Türkiye’de hiçbir zaman
“öteki”leştirilmediklerini, tam tersi sürekli şi-
kayet halinde oldukları ve her ne hikmetse
kendilerini imtiyazlı gördükleri için pozitif
ayrımcılığa maruz kaldıklarını hatırlatalım
kendilerine. Örnek isterseniz çok;Batmanlı
Kürt müteahhidin söyledikleri: “Ağabeyimin
evinin tavanı olduğu gibi elektrikli sobayla
kaplıdır. Sıcaktan oturamayız, kapıyı camı
açarız. Elektrikçiyi çağırıyorlar, daire başına
100 TL alıyor, sayacı işlemez hale getiriyor.
O yüzden de herkes istediği gibi elektrik kul-
lanabiliyor.”
Bundan 25 yıl önce, Güneydoğu’da bir ilçeye
tayin olan öğretmen tanıdığımın söyledikleri:
“İlk görev yerimdi. 22 yaşındaydım. Üniver-
site sınavında gözetmen olacaktım. Benimle
birlikte yaşça benden çok büyük bir erkek
hoca vardı gözetmen olarak... Sınav başladı.
Bu hoca bana, ‘hoca, hoca, sizin geldiğiniz
yerde çocuklar dershaneye gidiyor, hocalar
tutuyor. Bizim çocuklarımız bu imkanlardan
mahrum.  Ben bu çocuklara kopya verece-
ğim, ses çıkarmayacaksın!’ dedi. Sıkıysa çı-
karayım. Hoca çocuklara bildiği sorularının
cevaplarını verdi, ben dondum kaldım.” Bir
başka örnek de teyzemden; “Ankara’da hasta-
neye gittim, sıra bekliyoruz. Yanımda bekle-
yen bir kadın var. Biz başladık, ‘senin neyin
var’ sohbetine. En son sıra ‘kaç çocuğun
var’a geldi. Ben iki çocuğum, kadın ise 9 ço-
cuğu olduğunu söyledi. Sonrasında ‘Benim
çocuklarım işsiz. Kürt olduğumuz için iş ver-
miyorlar” diyerek başladı devlete sayıp söv-
meye. Ben bakakaldım. Benim, biri
üniversite mezunu iki çocuğum da işsizdi
ama hiç devleti suçlamak hiç aklımıza gelme-
mişti.” Sözün özü, Türk milletinin Kürtlerle
hiçbir sıkıntısı yoktur. Sıkıntı, devleti böl-
meye çalışan, askere kurşun sıkan, kendisine
bir şeyler öğretmek için evinden barkından
kalkıp gelen öğretmeni katleden, devletin ma-
lına zarar verenleredir. Türkiye’deki Kürtle-
rin ayrımcılığa uğradığı, şehirlerinin yakılıp
yıkıldığı gibi yalanlarla Türkiye düşmanlı-
ğına taraftar toplamak isteyen bu ve bunun
gibi kişilere, Türkiye’yi, Irak, Suriye, Mısır
vs.’yi koydukları çuvala koyamayacaklarını
söylemek durumundayım. “Kürtler artık sa-
vaşmayı da biliyor, tek sorun ayrı devlet mi,
özerk mi olacağına karar veremediler” sözle-
riyle akıllarınca ta oralardan “Türkiye’yi tan-
zim” görevine soyunan, “Dünya barışı”
diyerek dünyanın barbarlara, zorbalara teslim
edilmesini hedefleyen tezahüratların mimar-
larına son olarak diyeceğim şudur ki; Tür-
kiye, o sizin kafasına vurup ekmeğini
aldığınız Araplara benzemez. Türkiye sizin
korku unsurlarıyla sindirdiğiniz diğer ülkelere
de benzemez. Türk milleti insan ayırmaz, ha-
inlik etmez, hıyanete de göz yummaz. Yani
siz el ovuşturadurun, Türkiye bölünüyor lafı
an itibarıyla kadük olmuş durumda.www.dunyabulteni.com

sitesinden alınmıştır…

BİTTİ...BİTTİ...BİTTİ...BİTTİ...BİTTİ...BİTTİ...

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

2

HIYANET 
SÖZCÜLERİ 
ABD’DEN 

BİLDİRİYOR!
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NAVODARİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa'nın Gemlik ve Romanya'nın
Navodari belediyeleri arasında kar-
deş şehir buluşmaları devam ediyor.

www.haberler.com’a göre: Gemlik
Belediyesi heyeti bir kez daha
Romanya'ya giderek, Navodari Bayram
Günleri Festivaline iştirak etti. Heyeti
Belediye Başkanı Cholue Florin karşıladı.
Hep birlikte akşam yemeğine geçen iki
ülke heyeti burada karşılıklı sohbet etti.
İki kardeş şehir arasındaki kültürel ve
ekonomik münasebetlerin geliştirilmesinin
hedeflendiği ziyaretler 27 -31 Temmuz
arasında yapıldı. Ayrıca Köstence ve
Navodari şehrinin tarihi ve turistik yerleri
ile birlikte Köstence Konsolosluğu da ziya-
ret edildi. Navadori heyeti, 7-8-9 Eylül
tarihlerinde yapılacak ve bu yıl dördüncü-
sü düzenlenecek olan Uluslararası Gemlik
Zeytini Festivaline davet edildi. 

İşkodra’da 
sünnet heyecanı

Arnavutluk’un İşkodra kentinde 100 çocuk, Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin gerçekleştirdiği organizasyonla erkekliğe ilk adımını attı

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tarihin en büyük yan-
gın felaketlerinden
birini yaşayan

Atina'daki mevkidaşı
Kaminis'e "destek mesajı"
yollayan Başkan
Kocaoğlu’na yanıt geldi.
Kaminis, “Bu elzem zaman-
da ince düşünceleriniz, içten
ilginiz ve yardımcı olma
istekliliğiniz bizim için
moral kaynağı oldu, mutlu-
luk verdi. Size ve İzmir’in
dost canlısı halkına refah,
mutluluk ve başarı diliyo-
rum” dedi. Yunanistan tari-
hinin en büyük felaketlerin-

den biri olan Atina yangın-
ları için Belediye Başkanı
Yorgos Kaminis’e bir mesaj
yollayarak hem taziye ve
geçmiş olsun hem de destek
mesajlarını ileten İzmir
Büyükşehir Belediye

Başkanı Aziz Kocaoğlu’na
Kaminis’ten cevap geldi.
Kaminis, İzmir Büyükşehir
Belediye Başkanı Aziz
Kocaoğlu’na yazdığı mek-
tupta, Attica bölgesinin
geniş bir alanına yayılan

korkunç yangının ardından
gönderilen iyi niyet ve des-
tek mektubu için teşekkür-
lerini bildirdi. Atina Kenti
Yaz Kampı’ndaki 621 çocu-
ğun başarılı tahliyesinin, acı
ve gözyaşı dönemindeki
ender iyi hikâyelerden biri
olduğunu hatırlatan Yorgos
Kaminis, “80’den fazla talih-
siz hemşerimizin ölümüyle
sonuçlanan felaket yaşanır-
ken, bu elzem zamanda ince
düşünceleriniz, içten ilginiz
ve yardımcı olma istekliliği-
niz bizim için moral kayna-
ğı oldu, mutluluk verdi. Bu
vesile ile size ve İzmir’in
dost canlısı halkına refah,
mutluluk ve başarı dilerim
” ifadelerine yer verdi.

Dünya tıp araştırma-
ları merkezleri, tıp
üniversiteleri, elek-

tronik ve matbu medyalar,
sosyal medyalar bir konuda
hemfikir. Hastalıkların
çoğu için en büyük sebep
stresmiş. Evdeki durum-
dan, ergenlikten, kadın
veya erkek için geçiş döne-
minden, ülkede veya dün-
yadaki siyasi durumdan,
meşhurların boşanmaların-
dan, futbolda dünya kupa-
sından, ulusal lig içindeki
maçlardan, ülke içinde
veya dışında seçim sonuç-
larından dolayı strese giri-
yoruz. Stres üstüne stres
geliyor, onları dikkatle içi-
mize topluyoruz, sindirme-
den biriktiriyoruz. Sizde
durum nasıl bilemeyece-
ğim, ama biz Bosnalılarda
durum dediğim gibi. Hadi,
bu küresel sorunlar bir
tarafa, elalemin kesesine
de çok meraklıyız. Birkaç
sene evvel David Beckham
saç tıraşına 900 Euro ver-
mişmiş, milletin dili dur-
muyor: hah, deli bu, azmış,
işte bu saç tıraşına dokuz
yüz Euro vermiş, bizim
mahalle berberi Meho
aynısını iki buçuk Euro’ya
yapar. Yarım da bahşiş
bırakırsın, berberin parası
helal derler… Sadece
dünya starlarının harcama-
larını düşünmüyoruz, yerli-
lere de yer var. Birkaç sene
önce bölgemizdeki en
büyük pop şarkıcısı saçla-
rını diktirmiş, birkaç gün
içinde şehirde buna ne
kadar para harcadığı
duyulmuş. Millet yorum
yapıyor, herkesin diyeceği
var. Adam meşhur, bizden-
dir, madem müziğini dinli-
yoruz, şarkılarını biliyoruz,
konserlerine gidiyoruz…
hayatına, kararlarına, hatta
parasına da karışabiliriz.
Efendim, bu şarkıcı şehri-
mizde, evine yakın bir
taksi durağından taksiye
binerken taksici “Saç dik-
tirmeye bu kadar para ver-
diğin doğru mu” diye sor-
madan edememiş. Bizim
star ya olumlu bir cevap
vermiş ya da konuyu
kapatmak için başını salla-
mış, taksici olumlu cevap
olarak anlayınca “Keşke bu
duraktaki taksicilere yüzer
Mark verseydin (elli Euro
değerinde), hepimiz sana
Gür Saçlı Kıvırcık diye
hitap ederdik, daha ucuza
mal olurdu” demiş.

STreS BoyuTu

Kimisi de bizim tatillerde
harcadığımız paraya şaşırı-
yor. Bu şaşırmalar stres
boyutuna ulaşabiliyor.
Savaştan hemen sonra, evi-
mizin pencerelerinde cam-
lar yerine plastik folyolar
dururken, mesai dışında
geceleyin çalışarak biriktir-
diğimiz parayı tatil için
harcamaya karar verdik.
Az değil, savaş ortasında
doğmuş oğlumuzu
Türkiye’ye götürüyoruz.
Etrafımızda herkes kafasını
sallıyor, kimi de ağızını
açıp bir şeyler söylemeye
cesaret edebiliyordu. Bize
kendi keyfimiz için
Türkiye’ye gittiğimizi,
oysa çocuğumuzu denize
götürmemiz gerektiğini
söyleyenlere, hazır cevap
eşim Türkiye’de dört tane
deniz olduğunu söylemişti.
Bir arkadaş gelmişti o sıra-
larda evimize, bir oradan
buradan toplayarak birik-
tirdiğimiz mobilyalara, bir

pencerelere yapıştırıl-
mış folyolara, bir de
kredi ile satın aldığımız
bilgisayar ve yazıcıya
bakarak derin bir nefes
çekmiş, “İşte bu
Türkiye tutkun, seni
ondan kimse vazgeçir-

mez, eyvallah sana, tutku-
da istikrarlı olmak bile bir
karakter göstergesi” demiş-
ti. Hepimiz güldük.
Dönüşte ise, yıl boyunca
bir sonraki tatili hayal edi-
yorduk. Hatta bir iş kura-
lım, para kazanalım,
Türkiye’de bir gayr-ı men-
kul alalım gibi sözler sarf
edildi. Akademik ve sanat
çalışmalarından da vazgeç-
mek mümkün değil, bu da
başlı başına bir tutku,
olsun gitsin, zaten bu geçi-
ci dünyada gayr-ı menkul-
leri biriktirmek mantıkdışı
bir şey diyorduk.  Evlere,
ev döşemesine para harca-
yanları anlamıyorduk doğ-
rusu. Madem gideceksin,
neye yarar? Falan arkadaş
şu pahalı İtalyan mağaza-
sından salon mobilyasını
almış… Saçma, diyorduk,
keşke çocuklarını biraz
gezdirseydi, keşke kendisi
biraz gezseydi diyorduk.
Başkası dağ başında bir
daire satın almış, hani evi-
nin dibinde, yarım saatte
evinden oraya varır, hadi
trafik yoğunluğunda bir
saatte orda, ne gerek var
evi satın almaya…
Türkiye’de o kadar görüle-
cek yer varken…
Avrupa’da, Afrika’da, Orta
Doğu’da o kadar görülecek
yer varken…
Tabii biz edepliyiz, kimse-
nin hayatına karışmıyoruz,
sadece aramızda konuşuyo-
ruz. Başkası Adriyatik
kenarında küçücük bir ev
satın almış… Eşimle bakı-
şıyoruz “Uf, bunlar varını
yoğunu oraya harcamışlar,
bir de her sene hem yaz
tatilinde hem de hafta son-
larında aynı yere gitmek
zorundalar… Abes” diyor-
duk. Yıl geçtikçe bizim
Türkiye gezilerimizin yan-
daşları ve karşıtları da artı-
yordu. Yıl boyunca çalışa-
rak kenara biriktirdikleri-
mizi tatilde harcamamız-
dan dolayı strese girenler
oluyordu. Biz de yıllarca
çalışarak biriktirdikleri
parayı gayr-ı menkullere,
mobilyalara, yazlıklara
yatıranlara üzülüyoruz.
Veya pahalı salonları döşe-
yip yılda bir misafir ağırla-
yanlara. Veya mutfağa en
pahalı, en lüks mobilyaları,
makineleri alarak mutfağı
kirletmemek için restoran-
larda besleyenlere üzülü-
yoruz. Bir de güzel yemek
yapamayanlara. Benim için
bunlar stres kaynağı. Hele
de bir düğün için borca
girenler… Pahalı, abartılı
düğünleri hiç ama hiç anla-
mam. Salonlar, yemekler,
davetliler, altınlar, çağır-
mayı unuttuğumuz yakın-
lar, takım elbiseler, abiye-
ler, takılar… bu da başlı
başına bir stres. Büyük
konuşmam, oğlum da evli-
lik çağına geldi, ya talep
ederse, düğüne karar verir-
se, bizim de çevremiz
geniş… Düğünlere aşırı
masraf yapanlara sarf etti-
ğim eleştirel sözlerimi,
düşüncelerimi yutup tövbe
etmem gerekecek. Bu da
başlı başına bir stres kay-
nağı. Peşinen ne olur ne
olmaz diyerek onlardan
haklarını helal etmelerini
istiyorum. İşte başkasının
derdine düşmenin ne
demek olduğunu anlamaya
çalıştım… Sırf kendini
düşünmek, kendi hareket
ve hamlelerini düşünmek
mümkün olur mu?

Amina SiljacJESENKOVİC

ELİN KESESİ, 
KİMLERİN 

TASASI

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

İŞKODRA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa’da ecdat yadigarı
eserleri tekrar ayağa kal-
dırarak gelecek nesillere

sağlıklı şekilde ulaştıran
Büyükşehir Belediyesi, Balkan
ülkelerindeki Müslüman soy-
daşları da unutmuyor.
Büyükşehir Belediyesi’nin
Balkanlar'ın çeşitli bölgelerin-
de uygulamaya aldığı sünnet
ve iftar programları ile yar-
dımlar, hız kesmeden devam
ediyor. Son olarak, İstanbul
Derneği işbirliğiyle
Arnavutluk'un İşkodra şehrin-
de toplu sünnet cemiyeti
düzenlendi. İmam Hatip
Lisesi'ndeki programda 100
çocuk, sünnet olarak erkekliğe
ilk adımını attı. Cemiyete,
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’ni temsilen meclis
üyeleri Süleyman Candar,
Hasan Sabri Kapoğlu, Hasan
Hüseyin Temel ve Engin
Taşdemir ile İstanbul Derneği
Başkanı Rıdvan Seferaj katıldı.
Törende Bursa heyetine adına

bir konuşma yapan
Büyükşehir Meclis Üyesi
Süleyman Candar, Balkan
ülkelerini her zaman için
Türkiye’nin bir parçası olarak
gördüklerini söyledi.
Balkanlar’da yaşayan herkesin
Anadolu’da mutlaka bir bağ-
lantısının bulunduğunu vur-
gulayan Candar, Balkan

Müslümanlarının huzur ve
refah içerisinde kültür ve gele-
neklerini yaşatarak ömür sür-
mesinin kendileri için önemli
olduğunu kaydetti. Türkiye ve
Bursa’nın her zaman için ilk
fırsatta Balkanlar'daki tarihe,
Müslümanlara ve geleneklere
sahip çıktığını dile getiren
Candar, sünnet ve benzeri

cemiyetlerle birlik ve beraber-
lik oluşturduklarını, güzel
hasletlerin bu tür organizas-
yonlarla yaşatıldığını vurgula-
dı. Candar, Türkiye’nin bugü-
ne kadar Balkanlar’daki
Müslümanlar için yaptığı
fedakarlıkların bundan sonra
da artarak devam edeceğini
ifade etti.

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Büyükşehir Belediye
Başkanı Alinur
Aktaş, ‘inceleme-

lerde bulunmak üzere’
Bulgaristan’ın farklı böl-
gelerinden Bursa’ya
gelen soydaş gençleri
ağırladı. 100 kadar
öğrenciye tecrübelerini
aktaran Başkan Aktaş,
“Gönüllerimizin bir
olduğunu hiçbir kardeşi-
miz unutmasın” dedi.
Başkan Aktaş, Bursa
Balkanlar Kültür
Yardımlaşma
Derneği'nin 'Biz

Kardeşiz' projesi kapsa-
mında şehre gelen genç-
lerle Merinos
Parkı’ndaki Gönül
Dostları Sofrası’nda
buluştu. Başkan Alinur
Aktaş, 100 kadar öğren-
ciyle yemek yiyerek,
samimi şekilde sohbet
etti. Osmanlı'nın ilk baş-
kenti Bursa'da
Bulgaristanlı Türk genç-
lerini ağırlamaktan
büyük mutluluk duydu-
ğunu belirten Başkan
Aktaş, iki toplum arasın-
da gönül ve kalp birlik-
teliğinin bulunduğunu
ifade etti. Bursa
Balkanlar Kültür
Yardımlaşma

Derneği'nin uygulamaya
aldığı projede emeği
geçenleri kutlayan
Başkan Aktaş, “Türkiye,
sadece 81 milyon kişiden
ibaret değildir.
Bulgaristan’dan
Yunanistan’a,
Kafkaslar’dan Afrika’ya
kadar tüm soydaşlarımız
ve dindaşlarımız bizim
için çok önemlidir” diye
konuştu. Bursa
Balkanlar Kültür
Yardımlaşma Derneği
Başkanı Mustafa Öztürk
ise kurum faaliyetlerin-
de desteğini esirgeme-
yen Başkan Aktaş'a
teşekkür etti.

Atina’dan İzmir’e mektup var

Soydaş gençler BurSa’da

Romanya'da kardeş
şehir buluşması
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İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİRoĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU
KKTC Mehmet ALDEMİR

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Şenol VATANSEVER
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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İsmet TOPALOĞLU

BULGARİSTAN’DAKİ
TÜRKLER VE GÜNEY

AKIM PROJESİ

Ruslar Avrupa’ya doğal gaz ulaştırmak için Kara-
deniz’den geçirilecek boru hattını Bulgaristan
Varna şehrine çıkarmayı ve oradan Avrupa’ya
doğal gaz ulaştırmaya çalışmışlardı. Proje Bulgar
Sosyalist Parti iktidar döneminde görüşülmüştü.
Seçim sonucu İktidara GERB partisi geldiğinde
AB baskıları neticesinde Rusların Varna şehrinden
Avrupa ülkelerine gaz ulaştırma yolların Bulgar
hükümeti tarafından kapatılmıştı. 
Neticede Güney Akım projesi onaylandı. Doğudan
gelen gazın Türkiye Cumhuriyeti topraklarından
Avrupa’ya ulaştırılması için onay alınmıştır. Yuna-
nistan’dan geçecek olan boru hattı üzerine doğal
gaz depoları inşa edilecek o depolardan Bulgaris-
tan doğal gaz alabilecek. Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov hatta cumhurbaşkanı Rumen
Radev doğal gaz alabilmeleri için Bulgaristan top-
raklarından Avrupa’nın bir kısmına doğal gaz ulaş-
tırılması tamamen Türkiye’nin elinde olduğunu
kabul etmekteler. Bu sebeple Bulgaristan hükümeti
Türkiye Cumhuriyeti ile yakın ilişkiler sergile-
mekte. Sadece doğal gaz değil aynı zamanda ku-
zeye akın eden göçmenlerle ilgili Bulgar Devleti
şimdiye kadar hiç bu kadar Türkiye devletine
yakın durmamıştır. Başbakan Boyko Borisov Tür-
kiye sayesinde sınırlarımızda göçmen akımı sıfırdır
diye itirafta bulunakta. 

MAKEDONYA’DAKİ 
BULGAR AZINLIK

Bulgaristan devleti Makedonya devletine ülkele-
rinde ikamet eden Bulgar azınlığın AB’ye dahil
edilmesi için tanıma şartı koydu. Bulgar devleti
Arnavutluk'u AB yolunda ancak ülkede ikamet
eden yaklaşık elli bin Bulgar asıllı vatandaşları
Bulgar azınlığı olarak tanırsa destekleyeceklerini
kesin olarak belirtmişti. Bulgar devletinin isteği
üzerine Arnavutluk parlamentodan yaklaşık elli
bin Bulgar asıllı vatandaşın azınlık olarak tanın-
ması kararı çıkarttı. Bulgar devleti aynı zamanda
Moldova, Ukrayna hele Sırbistan’da yaşayan Bul-
gar azınlıklarına en yüksek seviyede sahip çıkmak-
tadır.
Sadece Balkanlarda değil Avrupa ülkelerinde bir
arada olarak ikamet eden en kalabalık Türk azınlığı
Bulgaristan’dadır. Yüz yıldan beri Bulgar devlet-
leri ülkede ikamet eden Türk azınlığını tanımamak
için bin bir yola başvurmakta. Türklerin sayılarını
azaltmak için aralıklarla Türkiye Cumhuriyeti dev-
letleriyle göç anlaşması imzalamıştır. En son 1989
yılı ülkede ikamet eden Türk azınlığından üç yüz
bin kişiyi sınır dışı etmişti. Ondan önce 1962-1985
yıları arasında yaklaşık 2 milyon Müslüman’ın
isimlerini silah zoruyla değiştirmişti. 
Bugüne bugün Bulgar devleti ülkede ikamet eden
Türk ve Müslüman azınlıklarını acımasızca asimile
etmeye devam etmektedir. Okullarda ana dil zo-
runlu müfredat programına alınmamakta. Müslü-
man çocuklarına Kuran-ı Kerim kurslarını
desteklememektedir. Bulgaristan el konulan Müs-
lüman mallarını iade etmeyi ret ediyor. Yerel
Türkçe radyo kanal frekanslarını vermeyi yine ret
ediyor. Görsel medyada günde BU Televizyo-
nunda on dakika haber programından başka prog-
rama izin vermiyor. Yazılı medya yok denenecek
kadar az. Bunlar Bulgaristan’da Müslüman azınlı-
ğına verilmesi gereken haklardan sadece birkaçı. 
Müslümanların oylarıyla HÖH hareketi yaklaşık
otuz yıldır Bulgaristan parlamentosunda görev
yapmakta, dört kez hükümet ortağı olmalarına rağ-
men ülkede ikame eden Müslüman azınlığın hak-
larından tek bir kalem bile alamamışlar. Alternatif
olarak HŞHP ile DOST partisi kurulsa da HÖH
Bulgar devletinin desteği ile parlamentoda kalmış-
tır ayrıca Türkiye’de güçlü lobisi olduğundan do-
layı alınan kararları lehine çevirmektedir. 26 Mart
2018 yılı Bulgaristan Varna şehrinde Cumhurbaş-
kanı Sayın Recep Tayip Erdoğan önderliğinde AB
liderleri ile görüşmeler gerçekleştirilmişti. Varna
görüşmelerinde iki ülke arasında var sayılan sorun-
ları çözülmesi için heyetler kurulması kararlaştırıl-
mıştı. Türkiye Cumhuriyeti parlamenter sistemden
Başkanlık sisteme geçmiş bulunmakta. Vatanımıza
milletimize hayırlı olsun dileklerimle Bulgaristan
ile Türkiye asından kurulacak olan heyette Bulgar
devleti kendi azınlıklarını korumak için izledikleri
baskı yolunu kullanarak Bulgaristan’da Müslüman
azınlığının Bulgar devleti tarafından tanımasını
sağlayarak azınlık statüsünden doğacak hakları ve-
rilmesi sağlanacağına inanılmaktadır. 

Prof. Dr. Ata ATUN

ARAMIZDAKİ
OMURGASIZLAR 

Aramızda çok sayıda Grekofiller
(Rum hayranları), AB’nin para ile
tutulmuş destekçileri ile ABD’nin,

profesyonelce yetiştirilmiş ve aramıza
serpiştirilmiş provokatörleri bulunmakta.
Bu üç grup, üç koldan Türkiye düşmanlı-
ğının yaratılması, KKTC’nin lağvedil-
mesi, Türkiye’nin garantörlüğünün iptal
edilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin
adadan gitmesi için akla gelen her tür gi-
rişimi ve düzenbazlığı yapmakta. Şimdi
dövizin son birkaç aydır girdiği yükseliş
süreci, bu yıkıcı gruplar için bulunmaz bir
nimet oldu. Amaç ve hedefleri, dövizin
yükselişini bahane edip, Türk parasından
ve Türkiye’den kurtulmak için elden ge-
leni yapıp, tansiyonu yükseltmek.
KKTC’de yaşayan ve KKTC’nin her ni-
metinden faydalanan ama hala daha özgür
olmayı, egemen olmayı para ile ölçmeyi
marifet sayan ve aralarında bazı akade-
misyenlerin de yer aldığı bu omurgasız,
dik durmayı bilmeyen ve kendi ayakları
üzerinde durmayı bilmeyen kişileri gör-
mek gerçekten çok üzücü. 1974 öncesinde
Kıbrıslı Türklerin adada, ikinci sınıf va-
tandaş olarak kabul edilen Hıristiyan Ma-
ronit, Latin ve Ermeni’lerden sonra
üçüncü sınıf vatandaş konumunda yaşam-
larını sürdürmeye mecbur bırakıldığını,
1960 Anayasasında devletin ve adanın or-
tağı oldukları yazmasına rağmen hiçbir
haklarının olmadığını, her fırsat ve ko-
şulda aşağılandıklarını, Rumlarla aynı yer
ve statüde çalışsalar bile daha az maaş al-
maya mahkum edildiklerini, devlet daire-
lerinde, politik reklam amaçlı çalıştırılan
tek tük Kıbrıslı Türkün hiçbir yetkilerinin
olmadığını ve mevkilerinde göstermelik
oturtulduklarını, Rum mahkemelerinde
hiçbir davada Türklerin haklı bulunmadı-
ğını, Türklerin Rumlardan toprak alması-
nın yasaklandığını ama Rumların
Türklerden toprak almasının serbest bıra-
kıldığını ve teşvik edildiğini, göstermelik
birkaç Kıbrıslı Türk’ün dışında hiçbir
Kıbrıslı Türk’e ithalat izni verilmediğini,
Türk köylerinde elektrik ve suyun olma-
dığını, yollarının ise Türk köyü olmaları
nedeni ile kasten yapılmadığını ve de en
önemlisi Kıbrıs Türkünü veya Türklerini
kalleşçe öldüren hiç bir Rum’a ceza veril-
mediğini tüm bunlara ilaveten de 1974
öncesi yaşadığımız fakirliği, sefaleti, iş-
sizliği, mağaralarda yaşamak zorunda ka-
lanlarımızı unutmuşa benziyorlar.

ŞAHSİYET VE 
ONUR DÜŞKÜNÜ

Bu omurgasız, şahsiyetsiz ve onursuz va-
tandaşlarımız, özgürlüklerini ve egemen-
liklerini terazinin bir kefesine, aldıkları
maaşı da terazinin diğer kefesine koyarak,
kan ve gözyaşı pahasına anavatanımız
Türkiye’nin sonsuz ve sınırsız desteği ile
kurmayı başardığımız KKTC’mizden
Euro maaş almak uğruna vazgeçmekten
ve Türkiye’yi KKTC’den kovmaktan bah-
sediyorlar ve utanmadan sıkılmadan bu fi-
kirlerini de yaymaya çalışıyorlar.
Zannediyorlar ki Türkiye’nin garantisi
kalkarsa, Türk Silahlı Kuvvetleri de bu
adadan giderse, her şey ve her yer güllük
gülistanlık olacak, Euro maaş alacaklar ve
mutlu bir hayat sürecekler!!!
Önce bu “şuursuz ve hayalperest” Kıbrıs

Türklerine (!) tarih okumalarını tavsiye
ederim. Öyle birkaç yüz yıl geriden başla-
yarak değil, 1950 ile 1974 yılları arasını
okusunlar yeter. Sadece Türk basınını
değil, Rum ve İngiliz kaynakları da oku-
sunlar. O vakit çok daha iyi anlayacaklar
geçmişte neler yaşadığımızı, Rumların
bize hangi gözle baktıklarını, bize karşı
hangi duyguları beslediklerini ve bizleri
hangi sınıfa koyduklarını…  Eğer üç
kuruş fazla maaş uğruna, Türkiye’nin ga-
rantisinin kalkmasına, yegane güvence-
miz olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin
adamızdan gitmesine ve KKTC’mizin
lağvedilmesine razı olmayı düşünüyor-
larsa başlarına geleceklerin 1950 ile 1974
yılları arasındaki 24 yıl içinde yaşadıkla-
rımızdan hiç farklı olmayacağını bilmeleri
gerekmekte. 
İnsan haklarının sınırsız olduğu iddiasın-
daki anlı şanlı Avrupa Birliği’nin üyesi
olan Yunanistan’ın kuzeyinde, Batı
Trakya Bölgesinde yaşayan kardeşlerimi-
zin durumu, yaşam koşulları, hakları, hu-
kukları, parasal durumları ve benzeri
insani haklarının neler olduğu ve nerede
bitmeye zorlandığı bu hayalperest ve pa-
ragöz vatandaşlarımıza iyi bir ders ve
örnek olmalı. Para uğruna kendi egemen-
liğinden, özgürlüğünden ve devletinden
vazgeçip, özgürlüğünü ve devletini bir ke-
nara iterek bir başka milletin egemenliği
altına girmeyi kabul etmiş olan bir millet
veya halk veya da bir toplum dünya tari-
hinde yer almadı bugüne değin. Umarım
aramızda yaşayan Grekofil’ler ve para-
gözler sayesinde böylesi insanlık tarihi
için yüz karası olacak bir olay bizim başı-
mıza gelmez de dünya üzerinde yaşayan
yüzlerce millet, halk ve toplum tarafından
asırlarca kötü bir örnek, aşağılık bir halk
olarak gösterilmeyiz ve en mühimi tarih
kitaplarında “devlet verip azınlık olmuş
tek halk” olarak yer almayız.. 

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karşı kıyının en sevilen
seslerinden Despina
Vandi, 17 Eylül’de 7.

Uluslararası Klarnet Festivali
kapsamında hayranlarıyla bulu-
şacak. Albümleriyle en yüksek
satış rakamlarına ulaşan, dünya
müzik listelerinde zirveye yer-
leşen, 20 yılı aşan kariyerinde

birçok saygın ödüle layık görü-
lerek ününü Yunanistan sınır-
ları ötesine taşıyan Despina
Vandi, en sevilen şarkılarını
Harbiye Cemil Topuzlu Açık
Hava sahnesinde seslendirecek.
Şarkıları pek çok sanatçı tara-
fından cover’lanan Despina
Vandi’nin, Anaveis Foties şarkı-
sını Mustafa Sandal Aşka Yürek
Gerek, Apapa şarkısını Ziynet
Sali Ba-Ba, Thelo Na Se Do şar-

kısını Yaşar ve Yıldız Usmo-
nova Seni Severdim ismiyle ses-
lendirmişti.Sanatçı bu yaz
başında “Mamma Mia” müzika-
liyle geniş bir turneye çıktı ve
kapalı gişe gösteriler gerçekleş-
tirdi. Dünyanın en çok albüm
satan Yunan sanatçısı olan Des-
pina Vandi, 17 Eylül akşamı
sürprizlerle dolu bir konser için
İstanbul’da olacak.  

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Anadilde eğitimi kısıtlayan
yasa tasarısı Rusya Federas-
yonu Başkanı Vladimir

Putin tarafından onaylandı. Konu
ile ilgili olarak Kafkas Dernekleri
Federasyonu bir forum düzenledi.
Nogay Türkleri Kültür ve Yardım-
laşma Derneği’nin önerisi ile forum
içeriği genişletilerek, daha önce bu
yasa tasarısı ile ilgili çalışmalar yü-
rüten Dünya Kırım Tatar Kongresi
ve Kırım Türkleri Kültür ve Yar-
dımlaşma Derneği’ de foruma
davet edildi. Rusya Federasyo-
nu’nda yaşayan tüm halkları etkile-
yen yeni yasaya göre anadilde
eğitim tamamen yasaklanmamakla
birlikte, seçmeli ders olarak ve veli-
lerin izni ile öğrenciler anadilde
eğitim hakkına sahip olacaklar. Ya-
saya göre haftalık olarak işlenen
ders saati süreleri azaltılıyor ve
Rusçanın etkisi nedeni ile anadilde
eğitim alacak olan öğrencilerin sa-

yısının yok denecek kadar az ol-
ması beklenmekte. Bu durum
Rusya Federasyonu anayasasında
cumhuriyetlerin anadilde eğitim
haklarını garanti altına alıyor olma-
sına rağmen yakın gelecekte tüm
halkların dillerinin kaybolma tehli-
kesi ile karşı karşıya kalmalarına
yol açacağı endişesi taşımakta. Kaf-
kas Dernekleri Federasyonu Genel
Başkanı Yaşar Aslankaya, Rusya
Federasyonu’nda kabul edilen ya-

sanın sadece Çerkesleri değil Rus-
ya’da yaşayan ve Rus olmayan tüm
halkları ilgilendirdiğini dile getire-
rek; “Bununla ilgili olarak aramız-
daki sorunları bir kenara bırakıp
tek bir vücut halinde hareket etme-
miz gerekir” dedi. Dünya Kırım
Tatar Kongresi Sekreteri Namık
Kemal Bayar yasanın henüz yeni
yürürlüğe girdiğini ancak işaretle-
rinin en az on yıl önce verilmeye
başlandığını söyledi.
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Rusya’nın ana dilde eğitim politikasına
KafKas deRneKleRinden tepKi

Batı Trakya Türk toplumunun ülkesi Yunanistan ve anavatanı Türkiye arasındaki
ilişkiler bağlamında güncel sorunlarını aktaran ABTTF, AİHM kararlarına rağmen

isminde “Türk” kelimesi geçen derneklere izin verilmediğini gündeme taşıdı
UDİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Batı Trakya Türk Fe-
derasyonu (ABTTF),
İtalya’nın Udine şehrinde

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşki-
latı (AGİT) Ulusal Azınlıklar Yük-
sek Komiseri Ofisi tarafından
düzenlenen “Devletler Arası İlişki-
lerde Ulusal Azınlıklara Dair Bol-
zano/Bozen Tavsiyelerinin 10.
Yıldönümü” başlıklı toplantıya ka-
tıldı. Batı Trakya Türk toplumunu
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsil-

liler Derneği(BTAYTD) üyesi Sinan
Kavaz ile ABTTF Uluslararası İliş-
kiler Direktörü Melek Kırmacı
Arık ve Uluslararası İlişkiler ve
Lobi Grubu üyesi Fatma Ahmet-
cik’in temsil ettiği toplantıda, Batı
Trakya Türk toplumunun ülkesi
Yunanistan ve anavatanı Türkiye
arasındaki ilişkiler bağlamında
üstlendiği rol ve güncel sorunlar
aktarıldı. Toplantıda ABTTF ve
BTAYTD temsilcileri söz alarak
tema çerçevesinde ikili ilişkiler çer-
çevesinde ulusal azınlıkların so-
runlarının ele alınması ve bu

çerçevede çok taraflı mekanizma-
ların önemine ilişkin sorular yö-
nelttiler. Akraba topluluklara
verilen devlet faydaları kapsa-
mında söz alan ABTTF Uluslar-
arası İlişkiler Direktörü Melek
Kırmacı Arık, Yunanistan’da yaşa-
yan Batı Trakya Türk toplumunun
Türkiye ve Yunanistan arasında
imzalanan Lozan Antlaşması ile
statüsü ve haklarının tanımlandı-
ğını belirterek iki ülke ilişkilerinin
seyrine bağlı olarak Batı Trakya
Türk toplumunun durumunun da
değişiklik gösterdiğini kaydetti. 

ABTTF, Bolzano’nun 
10. yılına katıldı
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Bosna Hersek’in güneyi tarihi ve
doğal güzellikleriyle büyülüyor
Batı Balkan ülkesi Bosna

Hersek‘in güneyindeki Mostar,
Blagaj, Pocitelj ve Kravice şehir-

leri kültürel ve tarihi zenginlikleri,
yemyeşil doğası ve büyüleyici güzel-
likleriyle ziyaretçilerini bekliyor. Yem-
yeşil doğasının yanı sıra kültürel
zenginlikleriyle de dikkati çeken bu
dört şehir, birbirlerine olan yakın me-
safesiyle Bosna Hersek’i ziyaret eden
turistlerin yeni rotası olarak gösterili-
yor. Bosna Hersek denince ilk akla
gelen şehirlerinden Mostar, hem doğa
güzellikleri hem de Bosna Savaşı
(1992-1995) zamanında yaşanan hü-
zünlü anılarıyla görenleri kendisine
hayran bırakıyor.

MOSTAR KÖPRÜSÜ

Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar Hay-
rettin tarafından 1566 yılında inşa edi-
len tarihi Mostar Köprüsü’ne ev
sahipliği yapan Mostar, zümrüt yeşili
rengiyle bilinen Neretva Nehri ile de
ziyaretçilerini büyülüyor. Mostar şeh-
rine adını veren 24 metre yüksekli-
ğinde, 30 metre uzunluğunda, 4 metre
genişliğindeki köprü, Bosna Savaşı sı-
rasında 1993 yılında Hırvat birlikle-
rince yıkılması ve 2004 yılında restore
edilip tekrar açılmasıyla Mostar’ın
hüzünlü çehresi olma özelliğine
sahip. Osmanlı çarşısının dar sokakla-
rından yürüyerek köprüye çıkılan
yolda “adeta bir zaman tünelinden
geçerek tarihi yaşama” imkanı bulan
ziyaretçiler, Mostar Köprüsü’nün en
eski geleneği olan atlayışları da yakın-
dan izleme fırsatı buluyor.
Mostar’ı ziyaret eden İstanbullu Doğa
Şalcı, çorba gibi yerel lezzetleri tatma
imkanı bulduğunu ifade ederek,
“Mostar bizi hem iyi hem de kötü
yönde etkiledi. İyi yönde Osmanlı ta-
rihini ve onların bıraktığı güzellikleri
gördük. Diğer yandan Bosna Savaşı
zamanında burada yaşanan katliam-

ların izlerine şahit olduk. Bu da bizleri
kötü yönde etkiledi.” dedi.

BLAGAJ TEKKESİ 

Mostar’dan 15 kilometre uzaklıkta
bulunan Blagaj da turistlerin “huzur
adresi” olarak anılıyor. Osmanlı’dan
önce Anadolu’dan gelen dervişlerin
kurduğu Blagay Tekkesi’ne ev sahip-
liği yapan şehir, tekkenin yanında bu-
lunan Buna nehrinin kaynağıyla
kartpostallık bir güzellik sunuyor. Al-
perenler Tekkesi olarak da bilinen Bla-
gaj Tekkesi’nin 600 yıl önce
Anadolu’dan gelen dervişler tarafın-
dan kurulmuş olduğu düşüncesi, zi-
yaretçilere huzur dolu dakikalar
yaşatırken, tekkenin etrafında bulu-
nan kayalık ve nehir manzarası da iz-
leyenleri büyülüyor. Macaristan’dan

gelen Adna Sekriv, Blagaj Tekkesi’ni
ilk kez ziyaret ettiğini söyleyerek,
“Doğası büyüleyici. Tekkenin içerisin-
den son derece etkilendim. Osmanlı
mimarisiyle yapılan bu tarz evleri zi-
yaret etmeyi çok seviyorum.” diye ko-
nuştu.
Türkiye’den gelen Nebil Yavuz ise
Bosna Hersek’in güneyindeki güzel-
liklere hayran kaldığını belirterek,
“Tarihi yaşamak çok güzel bir duygu.
Bosna Hersek’in halkı Türklere son
derece saygılı ve misafirperver. Bura-
daki tekkenin apayrı bir havası var.
Kelimeler yetersiz kalıyor. Burada gö-
zümüzle gördüklerimiz anlatılamaya-
cak kadar güzel.” ifadelerini kullandı.
Blagaj’ın ardından yol üzerinde dağın
eteklerine kurulmuş taş evleriyle dik-
kati çeken tarihi Osmanlı köyü Poci-
telj ise otantik yapısıyla ziyaretçilerini
tarihte yolculuğa çıkarıyor.

TAŞ KÖY

Neretva manzarasıyla 15’inci yüz-
yılda inşa edilen “taş köy”, günü-
müze ulaşan Şişman İbrahim Paşa
Camisi, saat kulesi, kale, medrese,
hamam ve hanıyla görenleri kendi-
sine hayran bırakıyor. Osmanlı mirası
uzun pencereleri ve nakışlı perdele-
riyle masalsı bir görünüme sahip olan
köy, taştan merdivenleriyle ulaşılan
kalesinden muazzam bir manzara
keyfi de sunuyor.

DOĞA HARİKASI 
KRAVİÇE ŞELALESİ

Mostar’ın 40 kilometre uzağında bu-
lunan Kravice şelalesi de Bosna Her-
sek’in cennet köşelerinden birisi.
Yemyeşil ağaçların ortasında 30 metre
yüksekliğe sahip Kravice, turistlerin
keyifle vakit geçirebileceği duraklar-
dan. Dünyanın dört bir yanından
gelen turistlerin yaz

aylarında yüzmek ve doğayı keşfet-
mek için geldikleri Kravice şelalesi,
kış aylarında da şehir gürültüsünden
uzaklaşıp dingin zaman geçirilecek
bir konumda. Litvanya’dan Kravi-
ce’ye gelen Nikola Glatky, şelale
manzarasının “müthiş” olduğunu be-
lirterek, “Mostar ve Blagaj’a da gittik.
Herkesin ziyaret etmesi gereken yer-
ler olduğunu düşünüyorum. Bosna
Hersek’in insanları oldukça yardımse-
ver.” dedi. Bosna Hersek’te özellikle
yaz aylarında turistlerin ilgisini çeken
Mostar, Blagaj, Pocitelj ve Kravice,
kültür ve doğasıyla ziyaretçilerini
ağırlamaya ve ülkenin güzelliklerini
tanıtmaya devam ediyor.

Mostar, Blagaj, Pocitelj ve Kravice, yaz aylarının
gelmesiyle yeşilin farklı tonlarına bürünerek

adeta cennetten bir köşe haline geldi

www.haberler.com
sitesinden alınmıştır…
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GÜMÜLCİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gümülcine Müftüsü ve
İskeçe Müftüsünün 67
yaşında zorunlu emek-

liliğe sevk edilmeleri düzenle-
mesinin yanlış olduğu gerek-
çesiyle hukuki itirazları yapa-
rak uygulamayı yargıya taşı-
yacakları öğrenildi.
SYRIZA-ANEL hükümetinin
artık müftü ve müftü naiple-
rinin 67 yaşını geçtikleri anda
emekliye sevk edilmelerini ve
yerlerine atama yapılmasını
öngören düzenlemesini
Gümülcine Müftüsü Hafız
Cemali Meço ve İskeçe
Müftüsü Mehmet Emin
Şinikoğlu yargıya taşıma
kararı aldılar. www.timebal-
kan.com’dan alınan bilgilere

göre; Gümülcine Müftüsü ve
İskeçe Müftüsünün aldıkları
ortak kararla, SYRIZA-ANEL
hükümetinin müftülerin ayrı-
ca hakimlik (kadılık) görevi
yapmaları sebebiyle 67 yaşın-

da zorunlu emekliliğe sevk
edilmeleri düzenlemesinin
yanlış olduğu gerekçesiyle
hukuki itirazları yaparak
uygulamayı yargıya taşıya-
cakları öğrenildi.

Bosna Hersek İslam Birliği Vakıflar İdaresi ile Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) arasında yürütülen, Bosna Hersek’te 1992-
1995 yılları arasında yaşanan savaşın yıktığı üç caminin onarımı ve yeniden inşasına ilişkin projede yer teslimi gerçekleştirildi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu, her katego-
ride süt ve süt ürünü-

nün Bosna Hersek'ten AB'ye
ihraç edilmesi kararı aldı. AB
Komisyonu tarafından bugün

açıklanan kararın, AB'de aday
statüsü bekleyen Batı Balkan
ülkesi Bosna Hersek'in ekono-
misi için son derece önemli
olduğu ifade edildi. www.dun-
yabulteni.net’e göre; Bosna
Hersek Dış Ticaret ve Ekonomi
Bakanı Mirko Sarovic, AB
Komisyonu tarafından süt ve

süt ürünlerinin AB'ye ihraç edil-
mesi kararını büyük bir mem-
nuniyetle karşıladıklarını ifade
ederek, "Ülkemiz bugüne kadar
sadece işlenmiş süt ihraç edebi-
liyordu. Bugünden itibaren süt
üreticilerimiz daha az pastörize
edilmiş ve çiğ süt ihraç edebile-
cek" ifadelerini kullandı.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek İslam Birliği
Vakıflar İdaresi ile Vakıflar
Genel Müdürlüğü (VGM) ara-

sında yürütülen, Bosna Hersek’te
1992-1995 yılları arasında yaşanan
savaşın yıktığı üç caminin onarımı
ve yeniden inşasına ilişkin projede
yer teslimi gerçekleştirildi.
www.timebalkan.com’a göre:
Başkent Saraybosna’da düzenlenen
imza törenine, VGM Sanat Eserleri
ve Yapı İşleri Daire Başkanı Suat
Faruk Giray ile Bosna Hersek İslam
Birliği Vakıflar İdaresi Müdürü
Senaid Zajimovic katıldı. Giray ile
Zajimovic tarafından imzalanan ve
14 milyon Türk Lirası değerindeki
proje ile her biri Bosna Hersek’in
ulusal anıtı olan Tuzla’daki Behram
Bey Camisi, Tesanj’daki Ferhat Bey
Camisi ve Mrkonic Grad’daki
Kızlarağası Camisi’nin yeniden
ayağa kaldırılması

hedefleniyorGiray, imza töreninde
yaptığı açıklamada, insanlığın ortak
kültürel mirası bu camilerin önemi-
ne işaret ederek, “Bu camiler, bu top-
raklarda Müslümanların yaşadığının
birer kanıtıdır. Hepsinin başından
ciddi badireler geçmiş ama inşallah
bugün son onarımı bize nasip ola-
cak.” dedi. VGM’nin Bosna
Hersek’teki faaliyetlerine 2012 yılın-
da İsa Bey Hamamı’nın restorasyo-
nu ile başladığını anımsatan Giray,
“O tarihten bu yana Bosna’daki
çalışmalarımızı hızlı bir şekilde
genişlettik, ilerlettik.” değerlendir-
mesinde bulundu.
Bosna Hersek genelinde 15 proje
yürüttüklerini aktaran Giray, “Bu
bizim yurt dışında yapmış olduğu-
muz çalışmalara baktığımızda 50’ye
yakın proje içerisinde yüzde 30’unu
teşkil ediyor. Bu da bizim Bosna
Hersek’e vermiş olduğumuz önemin
bir göstergesidir.” diye konuştu.
Giray, VGM’nin sadece tarihi eserleri
onarmakla kalmadığını, Bosna

Hersek’teki vakıfların sürdürülebilir-
liğini sağlamak üzere çalışmalar
yürüttüğünü ifade etti. Tuzla’daki
Behram Bey Camisi ile Tesanj’daki
Ferhat Bey Camisi’nin restorasyonu
ve Mrkonic Grad’daki Kızlarağası
Camisi’nin yeniden inşasını öngören
projenin 2017 yılında imzalanan pro-
tokolle başladığını aktaran Giray,
eksikliklerin tamamlanmasıyla
Bursa’dan Sama İnşaat Firması’nın
bir buçuk ay içerisinde çalışmalarına
başlayabileceğini
söyledi.Osmanlı’dan kalan kültür
varlıklarını ayağa kaldırmak için
ellerinden geleni yapacaklarını vur-
gulayan Giray, “Bosna Savaşı sıra-
sında yıkılan Foça Alaca, Banja Luka
Arnavudiye ve Cajnice Sinan Bey
camilerinin yeniden yapılanma çalış-
malarını yürütmekteyiz. Bu üç cami-
miz de savaş esnasında tamamen
yerle bir edilen camiler olup bunları
tamamen küllerinden ayağa kaldır-
mak üzereyiz. Şu anda çalışmalar
hızlı bir şekilde devam ediyor.” dedi.

Bosna’da savaşın yıktığı camiler
VGM ile küllerinden doğuyor

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali’de bölgeden yaklaşık
100 çocuk toplu sünnet edil-
di. Çocuklar, bu alanda uzun

yıllık deneyime sahip olan Aytoslu
Dr. Lütfi Mehmet tarafından sünnet
edildi. Geleneksel olarak yapılan
sünnet organizasyonu Kırcaali
Bölge Müftülüğü tarafından Bursa
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar’ın katkılarıyla ger-
çekleştirildi.
www.timebalkan.com’a göre;
Kırcaali Merkez Camii’nde düzen-

lenen sünnet töreninde Haskovo
(Hasköy) Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi, Momçilgrad (Mestanlı)
İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet
Bozov ve Müdür Yardımcısı
Nurettin Çakır, Bursa Osmangazi
Belediyesi’ni temsilen bir heyet, ev
sahibi konumundaki Kırcaali Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet, sünnet
ekibi ve cami görevlileri hazır
bulundular. Nurettin Çakır
Hoca’nın sunumuyla gerçekleştiri-
len sünnet açılış töreni Merkez
Cami İmam Hatibi Erdinç
Hayrullah’ın okuduğu Asr-ı Şerif
ile başladı. Bölge Müftüsü Beyhan

Mehmet, Kırcaali Haber gazetesine
şunları söyledi: “Mutluyuz, çünkü
Müftülük olarak hamd olsun ki hal-
kımızın ihtiyaç duyduğu bütün
alanlarda çalışmaya gayret ediyo-
ruz, faaliyet yürütmeye gayret edi-
yoruz. Cenab-I Allah iyilik ve
güzellikte birlik olun, şer işlerde bir-
birinizi uyarın buyuruyor. Bu
manada bugün
Başmüftülüğümüzü çatısı altında
bir taraftan toplu sünnetleri halk
bizden bekler oldu. Bununla birlik-
te Ramazan’da iftar organizasyon-
ları, ha keza yardım kumanyaların
dağıtımı, sayılı günler sonrasında

Kurban Bayramı’nı idrak edeceğiz.
Halkımızın bayramlarını tebrik
ederek, bir hisse et paylaşmak,
yetim çocuklarımızı görmek gözet-
mek, onlara az da olsa ayda 50’şer
leva katkı sağlamak ki, şu an itiba-
riyle Bulgaristan genelinde 220’i
aşkın yetim çocuğa halktan gelen
yardımlar neticesinde 50’er leva
veriliyor. En son projelerimizden
biri de gençlerimizin, Allah için bir-
birlerini seven, bazen imkanı olma-
yan, bazen de neşe ve mutluluğu
Müftülüğümüz sayesinde paylaş-
mak isteyen kardeşlerimize yönelik
toplu düğün projemiz var ”

Gümülcine ve iskeçe
müftüleri yargıya gidiyor

Kırcaali Camisi’nde geleneksel toplu sünnet merasimi 

Avrupa Birliği
Bosna'ya 
ihracat kapısı

Avrupa Birliği
Bosna'ya 
ihracat kapısı
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Romanya’da 2018 Kıtalar Arası Kriket Şampiyonası’nda dördüncü olan
Türkiye Milli Takımı’nın başarılı sporcuları Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey’i makamında ziyaret ederek sevinçlerini paylaştı

BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'da düzenlenen şampiyona-
da dördüncülük elde eden Türkiye
Kriket Milli Takımı'nın Nilüferli

sporcuları, Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey'i ziyaret ederek başarısı-
nı paylaştı. Nilüfer Gençlik Spor Kulübü
Başkanı Erhan Tonga ve milli takımda yer
alan oyuncuları Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey'e, hedeflerinin prömiyer
lige çıkmak olduğunu söylediler.
Romanya'da düzenlenen şampiyonada
dördüncülük elde eden Türkiye Kriket
Milli Takımı'nın Nilüferli sporcuları,
Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey'i ziyaret ederek başarısını paylaş-
tı. Nilüfer Gençlik Spor Kulübü Başkanı
Erhan Tonga ve milli takımda yer alan
oyuncuları Nilüfer Belediye Başkanı
Mustafa Bozbey'e, hedeflerinin prömiyer
lige çıkmak olduğunu söylediler.

Türkiye Kriket Milli Takımı
Romanya’dan başarıyla döndü

TİKA’dan
Paralimpik Spor
Turnuvası’na destek
BÜKREŞ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya’da gerçekleşen BRD
Arges Open tekerlekli sandal-
ye tenis turnuvasında sporcu-

ların ulaşımı, engelli ve dezavantajlı
çocukların kullanımı için özel olarak
tasarlanan ve Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) tarafından Engelli Çocuk
Gündüz Bakım ve Rehabilitasyon
merkezine hediye edilen özel araç-
larla sağlandı. 7 farklı ülkeden spor-
cuların katılımıyla gerçekleşen tur-
nuvada Türkiye’yi kadınlar kategor-
sinde 4 (Büşra Ün, Ayfer Aker, Fatma
Kidil ve Nurşen Şen), erkekler kate-
gorisinde 5 (Turan Akalin, Hakan
Güngör, Uğur Altinel, Yahya Aker,
ve Fatih Karataş) olmak üzere top-
lam 9 sporcu temsil etti. Paralimpik
Olimpiyatlarda tekerlekli sandalye
tenisine katılan ilk Türk kadın tenisçi
ünvanına sahip milli tenisçimiz
Büşra Ün 6-0 ve 6-2’lik set sayıları ile
tekler kategorisinde birincilik kupa-
sını kaldırdı. Avrupa Birliği mevzua-
tına uygun olarak, otomatik erişim
rampaları ve engelliler için özel ola-
rak tasarlanmış emniyet kemerleri
gibi engelliler için bir çok özel akse-
suar ile donatılmış iki özel tasarım
14+1 yolcu kapasiteli araç, Bükreş 4.
Sektör Belediyesi Sosyal
Yardımlaşma ve Çocuk Esirgeme
Müdürlüğüne 2017 yılında Harap
Alb Engelli Çocuk Gündüz Bakım ve
Rehabilitasyon merkezi tarafından
kullanılmak üzere teslim edilmişti.
TİKA tarafından sağlanan araç deste-
ği ile bir yandan engelli ve dezavan-
tajlı çocukların rehabilitasyon mer-
kezlerine ulaşımına destek verilirken
bir yandan da paralimpik sporcula-
rın tekerlekli sandalye ile yüksek
performanslı spor yapmaları için
ihtiyaç duyulan elverişli ortamın
sağlanmasına katkıda bulunuluyor.


