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Yunanİstan’da

FEtÖ mEsajı

Dışişleri
Bakanı
Mevlüt
Çavuşoğlu,
Yunanistan
Dışişleri
Bakanı
Georgios
Katrugalos
ile ortak
basın
toplantısı
düzenledi

¥ bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına Yunanistan’a kaçan terör örgütü
FETÖ mensupları için “Bu kişiler askeri
kıyafet ve askeri helikopterle
Yunanistan’a kaçmıştır. Helikopter
Türkiye’ye gönderildi ama bu şahıslar
Yunanistan’da kaldı. Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi ve askeri
kıyafetlerle Yunanistan’a kaçtı.” dedi.
Bu sorunun çözülememesi, iade edilememesi sebebiyle son zamanlarda kara
yoluyla Yunanistan’dan illegal kaçışların arttığını ifade eden Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, “Nasıl olsa
Yunanistan vermez düşüncesiyle bazı
FETÖ üyelerinin kaçmaya teşebbüs ettiğini ve kaçarken de çok sayıda FETÖ
mensubunun yakalandığını biliyoruz.
Yunanistan demokrasiyi savunan bir
ülke ama darbecilerin de demokrasiyi
ortadan kaldırmayı planladığı unutulmamalı” diye konuştu. 5’te

rek komik duruma düştü.
Yeni Zelanda’nın
Christchurch kentinde 50
kişinin şehit olduğu terör
saldırılarının yankıları
sürüyor. Terörist saldırıya
tepki gösteren gruplar

Ayasofya Meydanı’nda
toplanmış, gıyabi cenaze
namazı kılınmıştı. Mesele
Ayasofya olunca,
Yunanistan basınında
gündemin ibresi yine
Türkiye’ye döndü. 3’te

ayak sesleri
¥ arnavutluk’ta
muhalefet, meclis toplantısı sırasında protesto
gösterisi düzenledi.
Arnavutluk Meclisi binası önünde tansiyon
oldukça yüksekti.
Protestocuları dağıtmak
amacıyla polis tazyikli
su ve göz yaşartıcı gaz
kullanarak müdahale
etti. Geniş güvenlik
önlemeleri alan
Arnavutluk polisi, protestocuların, sakin kal-

malarını aksi takdirde
müdahale edileceği
uyarısında bulundu.
Ancak, tüm uyarılara
rağmen protestocular
polis barikatını aşmaya
çalıştı. Bu sırada, polis
ve göstericiler arasında
arbede yaşandı. Önceki
protestolarda olduğu
gibi muhalefet bir kez
daha Başbakan Edi
Rama’nın istifa etmesi
ve erken seçimlere gidilmesini talep ettiler. 3’te

Çanakkale Şehitleri’ne

YUNAN IRKÇILARININ
AYASOFYA KORKUSU
¥ teröriSt saldırıda şehit
olan Müslümanlar için
Ayasofya önünde kılınan
gıyabi cenaze namazı,
Komşu’da faşistlerin tepkisini çekti. Ana akım medya
ise “Aşırı İslamcılar” diye-

tiran’da muhalefetin

Pire’de tören
TİKA, BosnA
HerseK’e HİzmeT
yAğdırdı
¥ SarayboSna Koordinatörü
Ömer Faruk Alımcı: "TİKA, 24 yılda
850 proje ve faaliyeti hayata geçirerek, dost ve kardeş ülke Bosna
Hersek'e 82 milyon dolar katkıda
bulunmuştur" dedi. Bugüne kadar
ortak kültür ve tarih mirasının
korunması adına çok sayıda projeyi
tamamladıklarını anlatan Alımcı,
TİKA'nın Bosna Hersek'te ayrıca
sağlık, eğitim, tarım ve hayvancılık
alanlarında da çok sayıda faaliyeti
hayata geçirdiğini, ülkenin istihdam
ve kalkınmasına katkı sağladığını
vurguladı. 5’te

¥ yunaniStan'daki
Pire Türk Şehitliği'nde
18 Mart Çanakkale
Deniz Zaferi ve Şehitleri
Anma Günü dolayısıyla
tören düzenlendi.
Törene, Türkiye'nin
Atina Büyükelçisi Burak
Özügergin, Türkiye'nin
Atina-Pire Başkonsolosu
Oya Yazar, askeri ateşeler ve diplomatik misyon üyeleri

katıldı. Şehitlik anıtı
önündeki saygı duruşunun ardından, şehitlik
defterini imzalayan
Büyükelçi Özügergin bir
konuşma yaptı. Pire
Türk Şehitliği, 1859
yılında Müslüman
mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart
1890'da Pire Belediyesi
tarafından Osmanlı devletine verildi. 5’te
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Romanya' nın en ünlü müzik
grubu: Gipsy Casual

D

ESRA BALKAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

eğerli okuyucularımız Romanyamızın en ünlü
müzik grubu olan Grup
Gipsy Casual hakkında Türkiye'
de dünyaca ünlü starların yönetimi ile ilgilenen Bayram Buğra
Tekin bizimle çok özel detayları
paylaştı. Kendisi Grup Gipsy Casual' ın Türkiye' de resmi menajerliğine devam ediyor.
2010 yılında kurulan Romanyalı
müzik grubunu sizlere tanıtmak
istersek;

- Grup; Gya (vokal), Gadjo Dilo
(vokal), Mihaita Manu (klarnet),
Nikolas (perküsyon) ve George
(akordeon) tarafından kuruldu.
- İlk single çalışmaları 2011 yılında
“Balance Prala” ismiyle yayınlandı.
Gipsy Casual, eksantrik çingenebalkan anlaşmaları anlamına gelir.
Grup 2010 sonunda, şu formülle
doğdu: Gya, Antonio Marcu, Mihaita Manu.
Gipsy Casual, günümüzün müzikal manzaralarının egzotik çingene-balkan anlaşmalarını temsil
ediyor. Onlar taze, otantik ve çok
yetenekli. Grup, geleneksel çingene ritmini koruyor, ancak elektronik tonlarla yeniliyor ve kulüp

ritimleri canlandırıyor. Grubun
sadece müzik yapmayı seven tutkulu sanatçıları var.
Gipsy Casual, bulaşıcı ritimleriyle
iyimserlik ve çok pozitif bir enerji
iletiyor. Öte yandan grup, dünün
neslinin müziğini aktarır, günümüze getirir ve bugünün nesline
uyarlanır. Ve en önemlisi, çingene
vuruşları sizi her zaman dans ettirmek için yaratılmıştır.
Temmuz 2011'de Gipsy Casual, ilk
birkaç haftasında YouTube'a yüz
binlerce görüntü ekleyen “Balans
Prala” adlı ilk albümünü yayınladı.
Gipsy Casual kariyerinde önemli
bir an, Brasov'da Çingene-Balkan
ritimleriyle 2011 Romen Müzik
Ödülleri “Romen Müzik Ödülleri” nin açılması, yeni bir koreografik performans, enstrümanlar
ve etkinlikte halkın sempatisini
kazanan canlı sesler oldu.
Bir yıldan az bir zaman içinde,
bazen tartışmalı olan müzikal
tarzlarının benzersizliği, onları
Romanya'dan ve aynı zamanda
yurtdışından da pek çok taraftar
getirdi.
10 Mayıs 2012'de, ikinci çıkış single'ı “Shukar Sex”, hem Romen
hem de İngilizce olarak piyasaya
sürüldü ve tamamen orijinal bir
kompozisyon.
Yine bu yıl, Gipsy Casual, çok
fazla enerji getiren, heyecan verici
bir single olan “Kan Marau La” yı
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piyasaya sürdü.
2013'te Gipsy Casual, dördüncü
single ve ayrıca şimdiye kadar
Romen dilinde ilk olan “Bate Toba
Mare” şarkısını çıkardı.
Tek “Bate Toba Mare” nin piyasaya sürülmesinden hemen sonra
şarkı, Türkiye'den müzik listelerinde üst sıralarda yer aldı.

BATE TOBA MARE

Birkaç ay boyunca Avrupa’yı gezdikten sonra, Gipsy Casual, aynı
yıl “Sweet love” adlı yeni bir
parça başlattı ve video Kemer, Antalya, Türkiye’de çekildi. Ağustos
2015'te Gipsy Casual, Starchild ile
birlikte “Let Me Go” şarkısını seslendirdi. 23 Kasım 2015'te Gipsy
Casual, birkaç hafta boyunca ilk
Ten Türkiye'de ikinci olan şarkı
olan “Khelushka” yı başlattı. Tek
başına “Khelushka”, YouTube
istatistiklerine ve Spotify yayın
hizmetinde 625.000'den fazla
oyuna göre Youtube'da bir yıldan
kısa bir süre içinde yaklaşık
24.000.000 görüntü kaydetti. Türkiye'yi “Bate Toba Mare”, “Khelushka” ve “Sweet Love” ile
fethettikten sonra, Gipsy Casual,
Arapları etkilemeyi düşünüyor.
Yeni single “Yalla Ya Habibi” de
yaratıldı ve Youtube'da 4 milyon
görüntülenme ve Spotify'da
100.000'den fazla oyun kaydı yapıldı. 2017 yılının Mart ayında,

Gipsy Casual, tüm radyoların ve
en yüksek Shazam Türkiye ve
Spotify 260.000 oyunlarının arasına giren “Get Low” adlı videoyu yayınladı.
LLP ve Sonny Flame işbirliğiyle
“Get Low” şarkısının yayınlanmasından iki ay sonra, Gipsy Casual, Shazam Türkiye'de 49.
sırada yer alan yeni Nah Nah ile
birlikte geliyor. Mai 2018'de Gipsy
Casual, Magic Juice tarafından
üretilen “Shake The Bull” adlı single çalışmasının klibini yayınladı.
Rumba ve Flamenko ağırlıklı
şarkı tarzları ile eğlenceyi zirveye
taşıyorlar.

KOLAY DEĞİLDİR BAZI İSİMLERİ TAŞIMAK

80 yıldır adımızın verdiği sorumlulukla gece gündüz demeden
bu vatan için, üreten Türkiye için çalışıyoruz,
her zaman halkımızla olmaktan gurur duyuyoruz.
Çünkü Halk ister, Halkbank yapar!

TİKA’dan müşterek
halk oyunları paneli

T

BAKÜ
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ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) Azerbaycan ile Türkiye’nin ortak geleneksel değerlerinin yaşatılmasına destek
amacıyla Bakü’de AzerbaycanTürkiye Müşterek Halk Oyunları
ve Gelenekleri Paneli düzenledi.
TİKA ortak tarihi değerlere sahip
iki kardeş ülke arasındaki tarihi
kültürel bağların geliştirilmesi,
Azerbaycan ve Türkiye’nin ortak
çocuk halk oyunları, ortak kültürel değerleri ve geleneklerini gündeme alarak bilimsel çalışmalarla
zenginleştirilmesi, bu değerlerin
kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarılmasına devam ediyor.
Azerbaycan Milli Bilimler Akademisi Folklor Enstitüsü, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür
Bakanlığı, Bakü Yunus Emre Enstitüsü ve UNESCO Türkiye Milli
Komisyonu iş birliğinde gerçekleştirilen panele Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Halk
Bilimi Bölümünden davet edilen
araştırmacılar ve Azerbaycanlı
araştırmacılar katıldı.
Panelde konuşan Azerbaycan
Milli Bilimler Akademisi Folklor
Enstitüsünün direktörü Muhtar

İmanov iki ülkenin ortak değerleri olan halk oyunlarının, geleneklerinin arkaik köklerine
gitmek, onların günümüzdeki durumunu öğrenmek, yeniden gündeme getirmek, kendimize ve
dünyaya tanıtmak önümüzde
duran en önemli görevlerden birisi olduğunu söyledi. Bilimsel
araştırmalar ile birlikte iki ülkenin
kuruluşları arasındaki ilişkilerin
geliştirilmesinin de öneminden
bahseden İmanov, bu çerçevede
TİKA ve Yunus Emre Enstitüsü
tarafından yapılan bu çalışmalardan dolayı memnuiyetini dile getirdi. “Milli kimliğimizin bizi
geçmişimize, tarihimize ve değerlerimize bağlayan en önemli
unsur” şeklinde konuşan Azerbaycanlı Milletvekili Sona Aliyeva, Azerbaycan’ın zaman
zaman kısıtlamaların olduğu 70
yıllık SSCB döneminde de kendi
milli değerleri ve geleneklerini koruduğunu vurguladı. UNESCO
Türkiye Milli Komisyonu Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Öcal Oğuz,
ortak milli değerlerimizin ve kültürel mirasımızın dünya kültürel
mirasında önemli yeri olduğunu
ve bu mirasımızın gelecek nesillerimize ulaştırılması için akademik
düzeyde yapılan çalışmaların devamlılığının faydalı olduğunu
dile getirdi.

TÜRK KIZILAYI’NDAN
SARAYBOSNA’YA DESTEK

halkbank.com.tr | 0850 222 0 400 Dialog

B

osna Hersek’in başkenti Saraybosna’da faaliyet gösteren Stari
Grad Aşevi, Türk Kızılayın desteğiyle gerçekleştirdiği projeler
kapsamında şeker hastalarına özel erzak dağıtımına başladı.
Her gün binden fazla ihtiyaç sahibine ücretsiz yemek dağıtan aşevinin kurucusu ve idarecisi Zilha Seta, düzenlenen basın toplantısında,
Türk Kızılay ile üç ortak proje gerçekleştireceklerini belirterek, bu
projelerin ihtiyaç sahipleri için son derece önemli olduğunu söyledi.
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Boşnak kurban yakınları
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Karadzic’e verilen
T
cezadan memnun

BALKANLILAR
AK PARTİYE
DESTEK VERMELİDİR
ÇÜNKÜ

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

Bosnalı Sırpların eski lideri Karadzic’in temyiz davasında müebbet hapse mahkum edilmesi Boşnak kurban yakınları tarafından memnuniyetle karşılandı

B

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna‘daki savaşta (19921995) yakınlarını kaybeden çok sayıda
Bosnalı, Radovan Karadzic‘in
temyiz davasını Hollanda’nın
Lahey şehrinde bulunan Uluslararası Ceza
Mahkemeleri Mekanizması binasında takip etti.
Temyiz Konseyi’nin daha önce
verilen 40 yıl hapis cezası kararını bozarak Karadzic’i müebbet hapse mahkum
etmesinin ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan kurban yakınları,
memnuniyetlerini dile getirdi.
Trnopolje Toplama Kampı’nın
tel örgüleri önünde çekilen fotoğrafıyla “Time” dergisine
kapak olarak savaşta yaşanan
zulmün sembollerinde biri haline gelen Fikret Alic, müebbet
hapis cezası kararının, bir
daha böyle zulümlerin yaşanmaması için uyarı niteliğinde
olduğunu vurguladı. Alic, karardan memnun olmadığı tek
hususun Bratunac, Foca,

T

erörist saldırıda şehit
olan Müslümanlar için
Ayasofya önünde kılınan gıyabi cenaze namazı,
Komşu’da faşistlerin tepkisini
çekti. Ana akım medya ise
“Aşırı İslamcılar” diyerek
komik duruma düştü. Yeni
Zelanda’nın Christchurch
kentinde 50 kişinin şehit olduğu terör saldırılarının yankıları sürüyor. Terörist

yedi şehirde de “soykırım”
suçundan hüküm giymesi gerektiğini söyledi. Cehic, “En
nihayetinde çıkan bu karardan memnunum. Ben de yedi
ay boyunca üç farklı toplama
kampında esir tutuldum. Sırpların amaçları için neler yapabileceklerine şahit oldum.”
dedi. Kurban yakınlarından
Satko Mujagic de müebbet

hapis cezası kararının mahkeme salonunda alkışlarla
karşılandığını aktararak,
“Bugün güneşli bir gün. Karardan memnunum.” diye konuştu. Bosna’daki savaşta
babasını ve üç erkek kardeşini
kaybeden Vasvija Kadic de
Karadzic’e verilen müebbet
hapis cezasından memnun olduğunu aktardı.

saldırıya tepki gösteren gruplar Ayasofya Meydanı’nda
toplanmış, gıyabi cenaze namazı kılınmıştı. Mesele Ayasofya olunca, Yunanistan
basınında gündemin ibresi
yine Türkiye’ye döndü. Konuyla ilgili çok sayıda haber
yayınlanırken, ülkenin özel
televizyon kanallarından
SKAİ bunlardan en dikkat çekeniydi.

TERÖRİST DEĞİL
AŞIRI!

Terörist Brenton Tarrant için
terörist ifadesinden kaçınarak
“ekstremist-aşırı” demeyi
uygun gören SKAİ, Ayasofya’daki gıyabi cenaze namazını “Aşırı İslamcıların
etkinliği” diye tanımladı. Çeşitli STK kuruluşları ve cenaze namazı kılmak için oraya
giden vatandaşlara “Aşırı İslamcı” şeklinde absürt bir yakıştırma yapılırken,
katılımcıların Ayasofya’nın
yeniden cami olarak ibadete

açılması konusunu dillendirdiği de yazıldı. Sosyal medyada bu habere yapılan
yorumlarda özetle “Ayasofya’nın cami olarak ibadete
açılması istediğini içince taşıyan Türkler’in değerlendirdiği bir fırsat” görüşü, Yunan
sağcıların en sık tercih ettiği
argüman olarak göze çarpıyor.

KORKUYU DİRİ
TUTMA ÇABASI

Ülkedeki ırkçılar ise, “Ayasofya’daki minareleri yıkıp, kiliseye çevireceğiz ve Yunan
bayrağını tekrar dalgalandıracağız” şeklindeki geleneksel
söylemini sürdürüyor. Burada
tehlikeli olarak değerlendirilecek kısım ise şu: Yunan ana
akım medyası, ırkçıların kilise
özlemi şeklindeki görüşlerine
çanak tutuyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz günlerde
kiliseye çevrilme karşıtı yaptığı açıklamalar, Komşu medyasında “Erdoğan provoke
ediyor” ifadeleriyle gündeme
gelmişti. Böylece terörist Brenton Tarrant’ın manifestosundaki “İstanbul’daki minareleri
yıkacağız” ifadesi dolaylı yoldan da olsa desteklenmişti.

Arnavutluk’ta protesto
gösterilerinde tansiyon yükseldi

A

ürkiye’de genel olarak 16 milyon, İzmir’de yaklaşık 2 milyon, İstanbul’da ise yaklaşık
6 milyon Balkanlı (Evladı Fatihan )
yaşamaktadır. Bu rakamlar siyasi ve
demografik olarak önemli bir güç
göstergesidir. Kesinlikle milliyetçik
yapmıyorum. Kafatası milliyetçiliğini de hiç sevmem. Yaratılanı yaratandan dolayı severiz. Benim için en
kıymetli değer, kişinin inancı, samimiyeti, insanlığıdır. Ancak bir takım
gerçekleri ifade etmekten de geri
kalmayız. Bu milliyetçilik değildir.
Örneğin Türkiye Cumhuriyeti istiklal marşını yazan Mehmet Akif Ersoy’un babasının Kosova’nın İpek
şehrinden bir Arnavut olduğunu biliriz. Babası bir Arnavut olarak bundan memnuniyet duymam benim
için doğaldır. . M.Akif bir şiirinde

************

Ayasofya önündeki namaz
YunAn ırkçılArı gerdi
ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Rifat SAİT
rifatsait@balkangunlugu.com

“ Bunu benden duyunuz, ben ki
evet Arnavut’um
Başka bir şey diyemem işte perişan
yurdum…”

Kljuc, Prijedor, Sanski Most,
Vlasenica ve Zvornik şehirlerinde de “soykırım” suçu işlendiğinin kabul edilmemesi
olduğunu ifade etti. www.timebalkan.com’un haberine
göre; savaşın başladığı
1992’de büyük katliamların
yaşandığı Prijedor şehrinden
Indin Cehic ise Karadzic’in
Srebrenitsa dışındaki diğer

TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

rnavutluk’ta muhalefet, meclis toplantısı sırasında protesto gösterisi düzenledi.
Arnavutluk Meclisi binası önünde
tansiyon oldukça yüksekti.
Protestocuları dağıtmak amacıyla
polis tazyikli su ve göz yaşartıcı gaz
kullanarak müdahale etti. Geniş güvenlik önlemeleri alan Arnavutluk
polisi, protestocuların, sakin kalma-

larını aksi takdirde müdahale edileceği uyarısında bulundu. Ancak, tüm
uyarılara rağmen protestocular polis
barikatını aşmaya çalıştı. Bu sırada,
polis ve göstericiler arasında arbede
yaşandı. Önceki protestolarda olduğu gibi muhalefet bir kez daha
Başbakan Edi Rama’nın istifa etmesi
ve erken seçimlere gidilmesini talep
ettiler. www.timebalkan.com’a göre;
bu arada, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta, ülkedeki krizin üstesinden gelinmesi için görevi
bırakabileceğini söyledi.

Diye seslenir… Ama başka bir şiirinde ise milliyetçiliğe atıfta bulunarak
Arnavutluk ne demek, var mı şeraitte yeri, küfür olur başka değil kavmini sürmek ileri”
Diye haykırır…

KosovA’yı ilK
tAnıyAn ülKe
türKiye olmuştur

Mehmet Akif Ersoy’un memleketi
Kosova, 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan ettiğinde onu ilk tanıyan ülkelerden biri zamanın
Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.
Balkan insanı Bayrak, vatan ve hemşerisi olarak Atatürk’e haklı olarak
çok ama çok önem verir. Vatan çok
önemlidir, zira hiç kaybetmeyeceğini sandığı Balkan topraklarını kaybetmiştir. Vatanı olarak gördüğü
Selanik’i Üsküp’ü Priştine’yi İşkodra’yı, Batı Trakya’yı, Kırcaali’yi
kaybetmiştir. Neredeyse 600 yıl
hüküm sürdüğümüz Balkanlardan
ayrılmak ve göç etmek zorunda kalmış ve Anadolu’ya sığınmıştır. Anadolu onun son kalesidir. Ötesi
yoktur. Onu da kaybetmektense canını, malını ve her şeyini verir.
Bizden sağcı da çıkar solcu da ama
vatan haini asla
Göç olayı Balkanlarda çok önemli
bir trajedidir. Yaşanmış çok acı bir
felakettir. Anadolu Balkan insanına
kucağını açmış ve ikinci kez vatan
olmuştur. Bu yüzden bu topraklar ve
vatan onlar için çok kutsaldır. 1912
Balkan savaşları sonrasında, 1924
Lozan anlaşması ve mübadele ile
ağırlıklı Selanik’ten göçler, 1956
Yugoslavya federal cumhuriyeti ile
yapılan anlaşma ile Sırp zulmünden
kurtulmaya çalışan Kosova, Bosna,
Makedonya göçleri, Todor Jivkov
zulmünden ve milliyetçi Bulgarların
zulmünden (Belene kampları) 1989
Bulgaristan zorunlu göçleri… Bütün
bu göçler peygamberimiz (SAV)
efendimizin hicreti gibidir. Anadolu’ya göç edip buraları artık vatan
edinen Balkanlar için Anadolu toprağı kutsaldır. Balkanlarda vatan ve
bayrak o kadar önemlidir ki, şöyle
bir söz Balkanlarda çok kullanılır.
BiZDen sAĞCı DA ÇıKAr
solCu DA AmA vAtAn
HAini AslA …

CHP ArtıK
AtAtürK’ün
PArtisi DeĞilDir

İZMİR MEKTUBU

Bugün CHP’de siyaset yapan ve
CHP’ye gönül veren pek çok Balkanlı vardır. Bunun en önemli sebebi CHP’yi kuran Atatürk’e
saygıdır. Ancak maalesef bugünkü
CHP ile Atatürk’ün kurduğu CHP
arasında çok şeyler değişmiştir.
Balkanların asla tahammül edemeyeceği kırmızı çizgisi vatanın birliği
ve bekasıdır. Türkiye Cumhuriyetini
bölmeye çalışan ve sözde Kürdistan
hayalleri kuran PKK yandaşları ile
ortak siyaset yapanları Balkanlar
asla affetmez. Böyle bir şeyi Atatürk’ün kurduğu parti değil tamamen
değişmiş başka bir parti yapabilir.
Balkanlar da bu oyuna gelmezler.
Türkiye Cumhuriyeti devleti AK

Parti hükümetleri ile birlikte Balkanlarda TİKA, Yunus Emre Enstitüleri, Yurtdışı Türkler ve Akraba
toplulukları başkanlığı, Maarif vakfı,
TRT, Dışişleri bakanlığı ile önemli
hizmetler götürmüştür ve götürmeye
devam etmektedir. Özellikle TİKA
Balkanlarda çok tanınan ve sevilen
bir kurumumuzdur.

roZetÇi DeĞil
gerÇeK AtAtürKÇü
olmAK

CHP’liler Atatürkçüyüz derler ya aslında onlar rozetçi Atatürkçüdürler.
Sadece ceketlerindeki Atatürk rozeti
ile Atatürkçü olunmaz. Atatürk’ün
okuduğu Makedonya’nın Manastır
şehrindeki askeri liseyi onaran ve
oradaki Atatürk müzesini restore
eden AK Parti hükümetidir. Yine
aynı şekilde Makedonya’nın Merkez
Jupa kasabası Kocacık köyündeki
Atatürk’ün babası Ali Rıza Efendi
’inin doğduğu ev i restore eden de
AK Parti hükümetlerinde TİKA olmuştur.

Bilge KrAl AlijA’nın
emAneti

Balkanlarda en önemli isimlerden
biri kuşkusuz rahmetli Alija
(Aliya) İzzet Begoviçtir. Sadece
Boşnaklar değil tüm Balkanlar onu
saygıyla yâd eder. Alija Balkanlarda
Bilge kral olarak bilinir. Ölüm döşeğinde iken Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan havada uçağın rotasını değiştirip Bosna’ya gitmiş ve vefat etmeden kısa
bir süre önce kendisini hastanede ziyaret etmiştir. Rahmetli ölüm döşeğinde Tayyip beyin elini tutar ve
Bosna’yı sana emanet ediyorum,
der. Bu çok önemli bir emanettir.

BAlKAnlArA yAPılAn
yAtırımlAr

AK Parti hükümetlerince Balkanlarda önemli yatırımlar yapılıyor.
Bugün Kosova’nın başkenti Priştine’deki Âdem Yaşari havalimanının işletmesini Türk firması Limak
işletmektedir. Makedonya’nın başkenti Üsküp ve Ohri havalimanlarını
ise başka bir Türk firması TAV işletmektedir. Balkanlarda Ziraat Bankamız, Halk Bankamız, TEB, Çalık
grubuna ait BKT bankası, iş bankamız hizmetler veriyor. Kosova’da
Afyonlu özerler grup isimli bir işletmecimiz 500 kişilik Balkan plastik
fabrikasını çalıştırıyor. Arnavutluk’un Eagle Mobile telekomiskasyon şirketi Türk firması Çalık’a ait.
Balkanlarda Türk hastaneleri var.
Sırbistan’da Türk 5 yıldızlı Türk
oteli var. Arnavutluk’ta Kürüm
demir çelik firmamız var. İnşaat, alt
yapı ve yol çalışmalarında ENKA
var. Özetle Balkanlarda Türkiye ticaret ve yatırım olarak ön sıralarda.

AK PArti BAlKAnlArDA KurulDu

Bazı Balkanlı hemşerilerimiz AK
Partiyi sevmeyebilir hatta kızabilir.
Saygı duyuyorum. Ama onlar sevdikleri şeyler içinde vatanın bölünmez bütünlüğünün ne kadar önemli
olduğunu unutmasınlar. Vatanın dışındaki her şeyin teferruat olduğunu
hatırlasınlar. Bu arada o kızdıkları
AK Partinin de Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Pınarhisar hapishaneden çıkar çıkmaz
Makedonya’ya gittiğini ve partinin
temellerini de Makedonya’da attığını bilsinler. Yani anlayacağınız
AK Parti Makedonya’da (Balkanlarda) doğmuştur.

BesA Bes söZü

Arnavutlarda çok bilinen ve oldukça
önemsenen bir yemin vardır. Bu yeminin ismi “BESA BES” tir. Besa
Bes, yani sözüm söz demektir ki, bu
söz verildiğinde kelle gider ama söz
yerine gelir. Türk edebiyatının en
önemli edebiyatçılarından olan Arnavut kökenli Şemsettin Sami, Türk
edebiyatı tarihinde "ilk yerli roman"
olma özelliğine sahip olan "Taaşşukı Talat ve Fıtnat adlı eserinde Besa
yahut ahde Vefa: Yemini için oğlunu öldürmek zorunda kalan bir babanın trajedisi ele almıştır. İşte
Balkanlar şimdi bir söz vermelidir.
Türkiye için, hizmetlerin devamı
için, Beka için Besa Bes demelidir.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

SAYFA 04

4 Kosova Haberleri

Prizren’de Çanakkale Zaferi
ve şehitleri minnetle anıldı
Çanakkale’de omuz omuza çarpışarak yaşamını yitiren şehitler,
Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de rahmet, minnet ve şükranla anıldı

25 Mart 2019
Pazartesi

Darmanoviç, Kosova’da

K

PR T NE
BALKAN GÜNLÜ Ü

osova Meclis Başkanı
Kadri Veseli Kosova’yı
ziyaret eden Karadağ
Dışişleri Bakanı Srdjan Darmanoviç’i kabul etti. Dosthane bir
hava içerisinde geçen görüşmede Kosova ile Karadağ arasında ilişkilerin daha da
güçlendirilmesi olanakları ele
alındı. Meclis Başkanı Kadri
Veseli, bölgesel istikrarın sağlanılması ile Avrupa entegrasyon
sürecinin gerçekleşmesi yönünde, Karadağ dahil tüm
bölge ülkeleriyle komşuluk ilişlerinin güçlendirilmesi doğrultusunda Kosova’nın
kararlılığını dile getirdi.

www.timebalkan.com’a göre;
Darmanoviç, Kosovalı mevkidaşı Behgjet Pacolli ile de görüştü. Görüşmenin ardından
ortak basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısında, diyalog konusuna değinen
Darmanoviç, ülkesinin diyalog
sürecini başından beri desteklediğini ve Sırbistan’ın, Kosova’nın bağımsızlığını kabul
etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Bakan Behgjet Pacolli de, Kosova ile Karadağ arasındaki
ilişkileri muhkemel olarak değerlendirdi. Darmanoviç daha
sonra, Başbakan Ramush Haradinaj tarafından da kabul etti.
Ziyaret kapsamında, Kosova
ve Karadağ arasında işbirliği
anlaşması da imzalandı.

Haradinaj’ın görüştüğü
Hindistanlı iş adamı
dolandırıcı çıktı

K
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BALKAN GÜNLÜ Ü
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BALKAN GÜNLÜĞÜ

arihi zaferlerimizin en
büyüklerinden Çanakkale Zaferi'nin 104. yıldönümünde, vatan müdafaası
için Çanakkale’de omuz
omuza çarpışarak yaşamını yitiren şehitler, Kosova’nın tarihi şehri Prizren’de rahmet,
minnet ve şükranla
anıldı. Türkiye’nin Priştine
Büyükelçiliği himayelerinde,
Kosova Türk Temsil Heyet

Başkanlığı ve Yunus Emre
Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü Programı
geniş katılımla gerçekleşti.
Programa Kosova Kamu Yönetim Bakanı Mahir Yağcılar,
Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasimi Demiri, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çarı Sakar,
Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Türk
Temsil Heyet Başkanı Albay
Numan Baş, Kosova Meclis
Başkanı Yardımcısı Müferra

Şinik, milletvekili Fikrim
Damka, Mamuşa Belediye
Başkanı Abdülhadi Krasniç,
TİKA Priştine Koordinatörü
Hasan Burak Ceran, Yunus
Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Ülker, Kosova Maarif
Okulları Genel Müdürü Mesut
Özbaysar, Kosova kurum ile
kuruluş temsilcileri ile bu ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ile davetliler
katıldı. Görkemli anma programında 2’nci sınıf öğrencisinin İstiklal şiirini okuması,

Fettah Efendi unutulmadı

K
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öprü Kültür Sanat Derneği, Kosova
Türk Yazarlar Derneği, “Doğru Yol”
Türk Kültür Sanat Derneği “Nazım
Hikmet” Edebiyat Kolu, Prizren Yunus Emre
Enstitüsü, Uluslararası Balkan Üniversitesi,
Türkçem ve Köprü Dergileri ortaklaşa organizasyonuyla “21 Mart Dünya Şiir Günü” nedeniyle Prizren Yunus Emre Enstitüsünde şiir
şöleni düzenlendi. Şölen Kosova Türk Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç ve Köprü
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif
Emin’in selamlama konuşmalarıyla başladı.
Uluslararası Balkan Üniversitesi öğretim görevlisi Seyhan Mürtezan İbrahimi selamlayıp,
şair Abdülfettah Rauf üzerine özlü bir konuşma yaptı. “21 Mart Dünya Şiir Günü” vesilesiyle edebiyatın evrensel diliyle dünya

insanlığına bildiri gönderildi. Kosova Türk
Yazarlar Derneği Başkanı Zeynel Beksaç, 21
Mart Dünya şiir günü nedeniyle şiir bildirisini okudu. Beksaç, diğerleri arasında şunların altını çizdi:”Şiir; uyuyan, derinlerde bir
yerlerdeki heyecanı, duygu fayhattını tetikleyendir.Güzelliğe kürek çeken, büyük bir yürektir şiir. Savunmanın değil, atağa durmanın
harcıdır. Şahlanan at, yağmur sonrası gökleri
süsleyen gökkuşağıdır. Evet, şiir mutlaka
gökkuşağı olmalı, yaşamın tüm renklerini
içine almalı…” www.timebalkan.com’a göre;
devamında Kosova Türk Yazarlar Derneği
Şeref Başkanı İskender Muzbeg ve Köprü
Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Leyla Şerif
Emin de şiir yaratıcılığıyla ilgili görüşlerini
paylaştılar. MATUSİTEB Başkanı Hüsrev
Emin katılımcıları selamladı ve kendi dizelerini edebiyatseverlerle paylaştı.

Çanakkale Zaferi
İşkodra’da da kutlandı

A
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rnavutluk’un İşkodra kentinde, 18
Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 104. yıl dönümü
münasebetiyle tören yapıldı.
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet
Yörük’ün himayesinde İşkodra Yunus Emre
Enstitüsü tarafından düzenlenen törene, İşkodra Valisi Çesk Millja, İşkodra Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Zafer Kıyıcı, ülkedeki

Türk ve yerel kurum ve kuruluşların temsilcileri, araştırmacılar ve diğer davetliler katıldı.
Kentteki Hasan Rıza Paşa Anıtı’na çelenk bırakılmasıyla başlayan tören, anma merasimiyle devam etti. Büyükelçi Yörük, burada
yaptığı konuşmada, “Balkanlar’ın en özel ve
kadim kentlerinden birisi olan İşkodra’da, 18
Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’mizin 104. yıl dönümü vesilesiyle şehitlerimizin
aziz hatırasını anmak üzere toplanmış bulunuyoruz.” dedi.

katılımcıları duygulandırdı.
Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; Çanakkale ruhunun yaşatıldığı programda video gösteriminin yanı sıra, “Ne mutlu
Türküm diyene” oratoryosu
da beğeniyle izlendi. Program
çerçevesinde 200 öğrencinin
katıldığı 'Çanakalle Zaferi' konulu şiir yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri
verildi. Çanakkale türküsünün
de Türkçe, Arnavutça ve Boşnakça okunması, davetlilerin
alkışlarını topladı.

osova Başbakanı Ramush Haradinaj tarafından kabul edilen
Hindistanlı işadamı Cheetan
Sandasar’nın, dolandırıcılık
şüphesiyle Hindistan makamları tarafından arandığı öğrenildi. Başbakan Haradinaj, 22
Şubat 2019 tarihinde sosyal
medya hesabı üzerinden yaptığı
paylaşımda “Sandesara Group”
temsilcisi Cheetan Sandesara ile
bir araya geldiğini ve bu işadamının Kosova’da turizm ve tarımcılığa yatarım yapmak
arzusunda olduğunu belirtmişti. Arnavutluk’ta faaliyet
gösteren ve inşaat alanında yatı-

rım yapan ayrıca Arnavutluk
vatandaşlığını kazanan sözde
işadamları Chetan Sandesara ile
kardeşinin, 725 milyon dolarlık
bir tutarın dolandırıcılık şüphesiyle Yeni Delhi mahkemesi tarafından arandığı öğrenildi.
Yeni Delhi Mahkemesi Arnavutluk’tan Sandesar kardeşlerin
iadesi talebinde bulundu.
www.timbalkan.com’a göre;
iade talebi finans skandalını ortaya çıkardı. Yeni Delhi mahkemesi adı geçen kişilere,
Hindistan bankalarından 725
milyon dolar kaldırıp, para aklama işlerinde kullanıldıkları
gerekçesiyle dava açtı. Kosova
Başbakanı Haradinaj ise hırsızlıktan aranan şüpheliyi Hindistanlı yatırımcı olarak tanıttı.
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Ahmet GÖKSAN

“Ayıp! Bir Rum bile bu kadar yalanı söylememelidir. Soykırımı önlemek için
almak zorunda bırakıldığımız tedbirler,
ayırımcılıkmış , lafa bakınız!.. Sizi ezecekler tüm haklarınızı alacaklar, ‘Hedef
ENOSİS’tir’ diyerek Türk’leri yok etmek
için 11 yıl uğraşacaklar. Toplu mezarlarda 16 günlük bebekler 90’lık yaşlılar
yatacak, bağımsızlıktaki ortaklık hakkımızı
reddedip Kıbrıs’ta çoğunluk isteyecekler,
Rum idaresini 11 yıl dünyaya Kıbrıs hükümeti olarak yutturacaklar, benzeri haksızlıkları her gün tekrarlayacaklar sonra da
bunlara karşı tedbir isteyince size ayırımcı diyecekler’”. 1979
Dr. Fazıl KÜÇÜK

R

um saldırılarının Aralık 1963’te
başlaması sonrasında Ada’ya gönderilen BM Barış Gücünün görev
süresi önce 3 aylık dönem olarak belirlenmişti. Ada’da bozulan düzenin ve barışın
bu kadar sürede kurulamayacağını bu kararı alanlar da mutlaka biliyorlardı. Öyle
de oldu. Aradan 55 yıl geçmesine karşın
yukarıda belirlenen hedeflere ulaşılamadığı için bu güç Ada’da konuşlanmaya
devam ediyor. Bu nedenle BM Güvenlik
Konseyi’nin aldığı 04 Mart 1964 gün ve
186 sayılı kararın yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılıyor. Annan’ın belgesinin oylandığı günlerde Kıbrıs’taki Türk
varlığı kabul ediliyordu. Bu nedenle alınmış olan bu kararın yeniden değerlendirmeye alınması gerekiyor.
Yeniden değerlendirilmesi gerekçesine
gelince o günlerde alınmış olan bu karar
Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Ortaklık devleti
olduğunu dikkate almadan bir Rum devleti olduğunu kabul ediyordu. Yine alınan
bu kararla Ada’ya gönderilen Barış Gücü
bir anlamda anılan devletin sigortası görevini yerine getiriyor. Aradan geçen sürede yaşananları bir köşeye koyacak olur
isek bu güç olmadan da BM izlemesi gereken bütün işlerini rahatlıkla yürütebiliyor. Aksini düşünen var ise beri gelsin
diyoruz.
Türkiye ile AB arasında imzalanan Gümrük Birliği Anlaşması da 24. yaşına giriyor. 01 Ocak 1996 gününde yürürlüğe
giren anlaşma yapılan yasal düzenlemelerle Türkiye’nin rekabet gücünü artıran
bir görüntü veriyor olsa bile içinde barındırdığı yapısal sorunlar nedeniyle Türkiye’nin aleyhine açmazlar yaratıyor. Bu
sorunların aşılabilmesi için de Gümrük
Birliği Anlaşmasının güncellenmesini gerekli kılıyor. Günümüzde yaşadığımız
ekonomik sıkıntıların bir nedeninin de bu
anlaşma olduğu biliniyor. Bu anlaşma nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden mal ve hizmet alımının da
yapılamadığının bu anlaşma olduğunun altını çizmek istiyoruz.

Çavuşoğlu FETÖ’yü
Katrugalos’a anlattı
25 Aralık 2018
Pazartesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu Yunan mevkidaşına Yunanistan’a kaçan terör örgütü FETÖ mensupları için “Bu kişiler
askeri kıyafet ve askeri helikopterle Yunanistan’a kaçmıştır. Helikopter Türkiye’ye gönderildi ama bu şahıslar Yunanistan’da kaldı. Siz de biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi ve askeri kıyafetlerle Yunanistan’a kaçtı.” dedi.

D

ANTALYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, FETÖ’nün darbe girişimi
sonrası Yunanistan’a kaçan darbeci askerlere ilişkin, “Darbeden çok
çekmiş bir Yunanistan’ın hemen iade etmesi gerekiyordu ama olmadı, siz de biz
de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi. O
gece askeri helikopterle Yunanistan’a
kaçtılar.” dedi. www.timebalkan.com’a
göre; Bakan Çavuşoğlu, Antalya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos ile ortak basın toplantısı
düzenledi. Gazetecilerin sorularını da
yanıtlayan Çavuşoğlu, 15 Temmuz
darbe girişimi sonrası Yunanistan’a
kaçan askerlerin ve FETÖ üyelerinin
durumunu da görüştüklerini belirtti.
Türkiye’nin beklentilerini her görüşmede gündeme getirdiklerini anlatan
Çavuşoğlu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras’ın Ankara ziyaretinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ile yaptığı görüşmede de bu
konunun gündeme geldiğini aktardı.

Bu sorunun çözülememesi, iade edilememesi sebebiyle son zamanlarda kara
yoluyla Yunanistan’dan illegal kaçışların arttığını ifade eden Çavuşoğlu,
“Nasıl olsa Yunanistan vermez düşüncesiyle bazı FETÖ üyelerinin kaçmaya
teşebbüs ettiğini ve kaçarken de çok sayıda FETÖ mensubunun yakalandığını
biliyoruz.” diye konuştu. Yunanistan
Dışişleri Bakanı Georgios Katrugalos’un
buna ilişkin yorumunun ardından Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:
“Kendisine teşekkür ediyorum, ama o
gece darbe girişiminden sonra askeri kıyafetlerle ve askeri helikopterle Yunanistan’a kaçmışlardır. Siz de
hükümetiniz de Tsipras da o zaman
kabul etmiştir ki bunlar darbeci kişiler
ve hemen Türkiye’ye iade edilmesi
mümkündü. Helikopter Türkiye’ye
gönderildi, ama bu şahıslar kaldı. Esasen bu iş mahkemeye de bırakılmadan,
belliydi darbe yaptıkları. Darbeden çok
çekmiş bir Yunanistan’ın hemen iade etmesi gerekiyordu. Ama olmadı, siz de
biz de biliyoruz ki bu kişiler darbeciydi.

O gece askeri helikopterle Yunanistan’a
kaçtılar.”

“AVRUPA PARLAMENTOSU
KARARI BAĞLAYICI
DEĞİL”

Pire Türk Şehitliği'nde ‘Çanakkale’ töreni
Y
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186 SAYILI KARAR

BM Güvenlik Konseyi’nin aldığı 186 sayılı kararla yasal statü kılıfına sokulan
Ada’nın güneyindeki yönetimin Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon zenginliklerine sahip olabilmek için bazı adımlar
attığı biliniyor. Uluslararası Hukuk kurallarını yok sayarak ilan ettikleri Münhasır
Ekonomik Bölgeler için bölge ülkeleri ile
anlaşmalar yaparak zemin kazanmaya çalışıyorlar. Yunanistan’ın Ege’deki adımlarına karşılık, güneydekilerin de İsrail –
Mısır – Katar – Yunanistan ve son olarak
da Amerikan Exxon Mobil şirketi aracılığı
ile Amerika’yı da bu suça ortak etmeye
çalışıyorlar. Bu konuda başarılı olduklarını kabul etmek durumundayız.
Geçtiğimiz Ocak ayında Doğu Akdeniz
Bölgesinde gaz üretimi, tüketimi ve geçiş
ülkelerini bir araya getiren Doğu Akdeniz
Gaz Forumu’nun (DAGF) Kahire’de kurulduğu açıklandı. Açıklama Mısır Petrol
ve Madencilik Bakanlığından geldi. Buna
göre “Güney Kıbrıs Rum Kesimi (açıklama da bu şekilde tanımlanıyor) Yunanistan – İsrail – İtalya – Ürdün – Filistin ve
ev sahibi Mısır’da bu yapının içinde yer
alıyor. Böyle bir yapının kurulmasının birincil amacının arz ve talebi sağlayarak
üyelerin çıkarlarına hizmet edecek bölgesel bir gaz piyasasının kurulması olduğu
kaydediliyor. Adı geçen ülkelerin önde gidenlerinin 2018 yılı içinde elde edilecek
gazın önce İsrail’e oradan da Yunanistan
üzerinden AB ülkelerine pazarlanması için
döşenecek boru hattının maliyeti konusunda çalışma başlattıklarına vurgu yapmak istiyoruz.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi gerek Yunanistan gerekse Rum kesiminin yaratmaya çalıştıkları zemin kazanma
çabalarına Türk Deniz Kuvvetleri “Mavi
Vatan 2019 Tatbikatı” ile alanın boş bırakılmadığının da yanıtını veriyor. Türk
Deniz Kuvvetlerinin kurulan tuzak ve
oyunlara karşın dimdik ayakta olduğunun
göstergesini ve onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Deniz Kuvvetlerinin gücünü kaybetmediğinin bir diğer göstergesi ise
Türkiye’yi çevreleyen üç denizde aynı
anda ortak tatbikat yapıyor olmasıdır.
Yalnız Deniz Kuvvetlerimizle değil Türk
Silahlı Kuvvetlerimizle onur duymamız
gerekiyor.

Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan’ın Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliğine her
zaman her şartta destek verdiğini vurgulayarak, ilişkilerin pozitif olduğu ya da
gergin olduğu dönemlerde de desteğini
kesintisiz bir şekilde sürdürdüğünü, Yunanistan’ın bu konuda ilkeli ve samimi-

TİKA Bosna Hersek'te
850 projeyi hayata geçirdi

T
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ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), 24 yıldır
faaliyet gösterdiği Balkan ülkesi Bosna Hersek'te 850
proje ve faaliyeti hayata geçirdi. TİKA Saraybosna Koordinatörü Ömer Faruk
Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te gerçekleştirdiği projelere ilişkin tanıtım toplantısı
düzenledi. A.A’nın haberine
göre; Alımcı, konuşmasında,
TİKA'nın 160'tan fazla ülkede binlerce projeyi hayata
geçirdiğini anımsatarak,
"Türkiye, insani yardım anlamında dünyada ilk sırada
yer almaktadır." ifadelerini
kullandı. Bosna Hersek'teki
TİKA ofisinin ülkede 19921995 yıllarında yaşanan savaşın ardından açıldığına
işaret eden Alımcı, "Ortak ta-

rihi ve kültürel değerler
Bosna Hersek ve Türkiye
arasında önemli bir gönül
bağı tesis etmiştir. TİKA, 24
yıllık dönemde 850 proje ve
faaliyeti hayata geçirerek,
dost ve kardeş ülke Bosna
Hersek'e 82 milyon dolar
katkıda bulunmuştur." diye
konuştu. Alımcı, TİKA'nın
Bosna Hersek'te birçok
alanda kalkınma yardımlarına devam ettiğini belirterek, hedeflerinin ülkede her
bölge ve insana ulaşmak olduğunu ifade etti. Bugüne
kadar ortak kültür ve tarih
mirasının korunması adına
çok sayıda projeyi tamamladıklarını anlatan Alımcı, TİKA'nın Bosna Hersek'te
ayrıca sağlık, eğitim, tarım
ve hayvancılık alanlarında
da çok sayıda faaliyeti hayata geçirdiğini, ülkenin istihdam ve kalkınmasına
katkı sağladığını vurguladı.

Koordinatör Alımcı, TİKA'nın gelecek yıllarda da
Bosna Hersek'teki faaliyetlerini sürdüreceğini söyleyerek, "İlk üç yıllık dönemde
Bosna Hersek'te fark yaratacak, ihtiyaca hizmet edecek
ve insana dokunacak projelere imza atmaya devam
edeceğiz. Bunlardan bir
kısmı tarihi Kovaci Mezarlığının düzenlenmesi, Bugojna ve Mostar'daki
Osmanlı mirası camilerin
restorasyonu, belirli belediyelere gübre sağlanması ve
medya eğitimleridir." dedi.
Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç da
Türkiye'nin insani yardım
konusunda özel bir konumda olduğunu belirterek,
"Bosna Hersek, Türkiye ile
ilişkileri bakımından her
zaman önde gelen özel bir
ülkedir." dedi. Türkiye'nin
Bosna Hersek'te daha çok
ekonomi ve kalkınma alanlarında proje yaptığını söyleyen Koç, "TİKA'nın Bosna
Hersek'teki faaliyetleriyle
gurur duyuyoruz. Birlikte
yapılacak daha birçok proje
var." değerlendirmesinde
bulundu. Tanıtım toplantısı
kapsamında, TİKA'nın faaliyetlerinin anlatıldığı kısa
film gösterimi sunuldu.

unanistan'daki Pire
Türk Şehitliği'nde 18
Mart Çanakkale Deniz
Zaferi ve Şehitleri Anma
Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törene, Türkiye'nin
Atina Büyükelçisi Burak
Özügergin, Türkiye'nin
Atina-Pire Başkonsolosu Oya
Yazar, askeri ateşeler ve diplomatik misyon üyeleri katıldı. Anadolu Ajansı’nın
haberine göre; şehitlik anıtı
önündeki saygı duruşunun
ardından, şehitlik defterini
imzalayan Büyükelçi Özügergin bir konuşma yaptı.
Türk milletinin, tarih önünde
sayısız sınav verdiğini ifade
eden Özügergin, "Ulusumuz,
bugünkü başı dik duruşunu

Sarıkamış'tan Trablusgarp'a,
Çanakkale'den Preveze'ye,
Beşparmaklardan Balkan Da
ğlarına, komşumuz Suriye'den, Irak'tan, Kore'ye Afganistan'a kadar uzak
diyarlarda, Ankara, İstanbul,
Diyarbakır, Trabzon, Şırnak,
Van sokaklarından Belgrad,
Atina, Paris sokaklarına şehit
düşenlerimizin omuzları üzerinde yükselmemize borçluyuz." diye konuştu. Pire Türk
Şehitliği, 1859 yılında Müslüman mezarlığı olarak kurulduktan sonra 24 Mart 1890'da
Pire Belediyesi tarafından
Osmanlı Devleti’ne
verildi. Balkan, Birinci Dünya
ve İstiklal Savaşlarında esir
olarak Atina'ya götürülen ve
ölenlerin defnedilmesiyle şehitlik hüviyetini kazandı.

Alman Cumhurbaşkanı’ndan
Hırvatistan’a övgü

A
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lmanya Cumhurbaşkanı
Frank-Walter Steinmeier,
"Hırvatistan, Avrupa Birliğinin (AB) Batı Balkan ülkelerine uzanan önemli bir
köprüsü" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; Hırvatistan'da bulunan
Steinmeier, temasları kapsamında mevkidaşı Kolinda Grabar Kitarovic ile görüştü. Alman
Cumhurbaşkanı, görüşmenin
ardından düzenlenen ortak
basın toplantısında, AB'nin eski
ve yeni üyeleri arasında eşitliğin
sağlanması gerektiğini ifade etti.
Hırvatistan'ın, AB'nin Batı Balkan ülkelerine uzanan önemli
bir köprüsü olduğunu dile getiren Steinmeier, Hırvatistan'ın
bölge ile ortak tarihine işaret
ederek, "Geçmişe değil, geleceğe
bakmalıyız. Avrupa ne zaman
kendi geçmişiyle yüzleştiyse geleceğini tehlikeye atmıştır." dedi.

Brexit meselesinin de bir an
önce çözüme kavuşması temennisinde bulunan Steinmeier,
yakın gelecekteki Avrupa Parlamentosu seçimlerinin, AB'nin
geleceği için büyük önem arz ettiğini vurguladı. www.timebalkan.com’un A.A’dan aldığı
bilgilere göre; Hırvatistan Cumhurbaşkanı Kitarovic de ülkesinin Schengen ve Euro
bölgelerine girmesiyle AB'nin
daha da güçleneceğini belirterek, bu hususlarda Almanya'nın
da Hırvatistan'ı destekleyeceğini düşündüğünü kaydetti. Ülkesinin 2020'de AB dönem
başkanlığını devralacağını
anımsatan Kitarovic, bu dönemde yoğun bir şekilde Güneydoğu Avrupa ülkelerinin
AB'ye dahil olması noktasında
çalışmalar yürüteceklerini ifade
etti. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra Almanya'nın buradaki yatırımlarının
da ele alındığı aktarıldı.
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VERGİ BORCU
NASIL
KESİNLEŞİR?

Kuzey Makedonya’nın

Kültür hazinesi

turizm başkenti Ohrid

Kuzey Makedonya’nın en önemli turizm merkezi Ohrid, kıyısında kurulduğu
Ohrid Gölü ile aynı ismi taşıyor. 1979'da UNESCO tarafından Dünya Kültürel Miras
Listesi'ne alınan kent, kiliseleri, camileri, arkeolojik eserleri, kalesi ve çok kültürlü
yaşamın izlerini taşıyan tarihi geçmişi ile tam anlamıyla bir kültür hazinesi
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alkan coğrafyasında en
fazla yabancı turist ağırlayan kentlerden biri olan
Ohrid, gölden çıkarılan ve mücevhere dönüştürülen incisi nedeniyle 'İnci şehri' olarak da
anılıyor. Yaz aylarında ziyaretçi
akınına uğrayan kent, kumsalları
ve doğal güzellikleriyle keyifli ve
çok alternatifli bir tatil imkanı sunuyor.
Avrupa'nın en derin ve en eski
göllerinden biri olan Ohrid Gölü
kıyısında yer alan Ohrid'i ziyaret
edenler göl kıyısında yürüyüş
yaparak şehrin dokusunu hissediyor. Grup ve bireysel tekne turları ile gölden kenti izleyen
ziyaretçiler göl çevresindeki tarihi yapıları, Osmanlı izleri taşıyan eski şehir merkezini ve
çarşıyı gezmeyi tercih ediyor.
Ohrid tarihi şehir merkezi: Ohri’nin en çekici yerlerinden biri
de biri kent merkezinin batısında
yamaca bakan şehrin eski merkezi. Tarihi merkezde, muhteşem
eski Osmanlı evleri ve dar Arnavut kaldırımlı sokaklar zamanda
yolculuğa davet ediyor. Çarşının
herhangi bir yerinden yokuşu tırmanan ziyaretçiler turistlerden
uzak ve çok daha huzurlu olan
tarihi sokaklarla karşılaşıyor.
Tarihi merkez aynı zamanda
önemli tarihi yapılara da ev sahipliği yapıyor. Kentin geçmişte
giriş noktası olan tarihi üst kapının hemen yakınında bulunan
antik tiyatroyu tüm ihtişamıyla
ayakta.
St. John Kilisesi: Makedonya'nın
en görkemli kiliselerinden biri,
Ohri Gölü'nden yükselen uçurumun hemen üzerinde, küçük bir
balıkçılık yerleşiminin üzerinde
duruyor. Aziz Jovan Kaneo (St.
John), Bizans ve Ermeni mimari
tarzlarının muhteşem bir birleşimi.St. John Kilisesi, olağanüstü
atmosferi ve kiliseden aşağıya
doğru bakınca görülen sakin göl
manzarası ile manevi düşüncelere ilham kaynağı oluyor.
13. yüzyılın sonunda kutsanan
kilise dikdörtgen taş kaide üzerinde inşa edildi ve dış kaplaması seramik ve taş oyma ile
yapılan heykellerle göze çarpıyor. Kilisedeki freskler çok iyi bir
şekilde muhafaza edilmiş ve dokusu olağanüstü kalitede. Havari
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ilindiği gibi, bir vergi borcu normal vade tarihinde, mevzuata
uygun olarak ödenmediği takdirde
kesinleşir. Kesinleşme hukuki anlamda,
alacağın varlığının hukuk düzeninde çekişmeli olmaması veya çekişmeli hale
gelme ihtimalinin bulunmaması gerekir.
Vergi hukuku uygulamasında kesinleşme
kavramı, beyanname ile beyan edilen
vergiler beyan edildiği tarihte tahakkuk
fişi üzerinde yer alan vadenin bitiminden
sonra kesinleşir. Eğer, tahakkuk fişine
karşı dava açılmış ise ve “yürütmenin
durdurulması” talep edilmesi halinde kesinleşme mümkün değildir. Örnek, mükellef (a) ‘ya 31.03.2016 tarihinde tebliğ
edilen vergi ve ceza ihbarnamesine karşı
15.04.2016 tarihinde uzlaşma talep etmiştir. Uzlaşma komisyonu, mükellefe
30.04.2016 günü uzlaşma için davet etmiştir. 30 Nisan tarihinde uzlaşma vaki
olmuştur. Bu durumda, üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar için tutanak üzerine
vergi dairesi tarafından tahakkuk fişi ile
ödeme vadesi 31.05.2016 olarak belirlenmiştir. Ödeme, 31.05.2016 tarihinde yapılmadığı takdirde gecikme zammı
olarak üzerinde uzlaşılan vergi ve cezalar
tahsil edilecektir. Bu örnekte, kesinleşme
tarihi; 30.04.2016 günüdür.
Diğer taraftan, İkmalen, re’sen veya idarece tarh edilen vergiler ile kesilen vergi
cezalarına ilişkin düzenlenen vergi/ceza
ihbarnamesinin tebliği üzerine,
Süresi içerisinde dava açılmamış olması
veya dava açılmış olmakla birlikte yargılama aşamalarının son bulması halinde
kesinleşme söz konusu olabilir.
Uzlaşma hükümlerinden faydalanarak
uzlaşma kararı üzerine, düzenlenen tahakkuk fişinin üzerinde yer alan vadenin
dolması halinde kesinleşmeden söz edilir.
Vergi hukukunda tahakkuk kavramı, bir verginin tarh ve tebliğ edilmesi
üzerine ödenmesi gereken safhaya gelmesi tahakkuk olarak özetlenebilir. Kesinleşme kavramı ise, idare yargılama
hukukunda daha çok kullanılmaktadır.

213 SAYILI VUK

Tebliği ve St. Clement, St. Erasmus ve Constantine Kavasilas'ın
portreleri kilisede özellikle göze
çarpan önemli eserler.
Ohri gölü: Ohri Gölü, Makedonya'nın güneybatı kesiminde
yer alıyor ve hemen kıyısında
bulunan Ohrid şehrine de ismini
veriyor. Bu tektonik göl Avrupa'daki en eski ve en derin göllerden biri. Göl, 358
kilometrekare büyüklüğünde ve
deniz seviyesinden 693 metre
yüksekte yer alıyor.
Sveti Naum Manastırı'nın yakınında göle bağlanan Black
Dream (Crni Drim) Nehri ile
beslenen göl, 1979'da UNESCO
tarafından Dünya Kültürel
Miras Listesi'ne dahil edildi.
Ohrid Gölü, bölgeye özel olan
alabalığı ile meşhur. Gölün üçte
ikisi Makedonya'ya kalanı ise
Arnavutluk’a ait.
naum manastırı: Naum Manastırı, Ohri'nin 28 kilometre güneyinde, Arnavutluk sınırına yakın
bir konumda bulunuyor. Muhteşem manastır kompleksi, MS
905'ten kalma ve Makedonya'daki en olağanüstü freskler ve
tablolara sahip. Günümüzde
bahçelerinde restoran, hediyelik
eşya dükkanları, tekne turları ve
tavus kuşları bulunan orijinal
manastır St. Cyril'in öğrencisi St.
Naum (830-910) tarafından kuruldu.
Bones Körfezi: Bones Körfezi
(Kemik Körfezi) günümüzden
yaklaşık 1000 yıl önceki bir yerleşime ait izleri görebileceğiniz heyecan verici bir durak. Önemli
bir bölümü su altında kalan yer-

leşim yerinde yapılan araştırmalarda elde edilen buluntular müzede sergileniyor. Bones Körfezi,
yeraltı arkeolojik alanına tüplü
dalışlar yapabileceğiniz bir yer
ve Ohri'deki en popüler destinasyonlardan biri.
Prespa gölü: Prespa Gölü, inanılmaz sahil şeridi, olağanüstü
saf suları, bozulmamış doğası ve
üç milli parkı ile gerçekten ziyaret edilmesi gereken bir yer. Arnavutluk, Yunanistan ve
Makedonya tarafından paylaşılan gölün Makedonya'da kalan
bölümü Makedonya'nın doğası
en iyi korunan bölgesi.

273 kilometrekarelik bir alana
sahip olan Büyük Prespa Gölü,
Ohri Gölü'nden sonra Makedonya'nın ikinci büyük gölü. İkisi
arasında bir yeraltı nehri olarak
Galiçya Dağları arasından Zavir
Nehri geçiyor.
Beyaz pelikan, kara kuzgun, balıkçıl ve martı, alabalık, sazan,
kırmızı sazan, barbell ve çok sayıda canlının yaşam alanı olan
göl ve çevresinde su seviyesi
düştüğünde, 11. ve 12. yüzyıllardan kalma eski yerleşimler su
yüzüne çıkıyor.

EgE tElgRaf’tan
alınmıştıR

Örneğin; kendisine vergi ve ceza ihbarnamesi tebliğ edilen mükellef (b) ‘ye ihbarname 01.05.2016 tarihinde tebliğ
olunmuştur. Mükellef, bu ihbarnameye
karşı 31.05.2016 tarihine kadar 213 sayılı VUK md. 376 hükmüne göre indirim
talep etme dilekçesi vermeyi planlamıştır. Bu durumda, ödeme 1/3 indirimli olarak 30.06.2016 tarihine kadar yapılması
gerekir. Özetle, ihbarnameye karşı (30)
gün içerisinde itiraz / dava açma ve
ikinci (30) gün içerisinde de ödeme yapılacaktır. Bu örnekteki kesinleşme tarihi
30.06.2016 günüdür.
Mükellef dilerse, bu örnekte 213 sayılı
VUK md. 376 hükmünden cayıp, dava
açtığı takdirde kesinleşme vergi mahkemesi kararına göre belirlenecektir.
Diğer taraftan, vergi cezasına karşı ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren (30)
gün içerisinde dava açılmadığı takdirde
dava açma süresinin sonunda ceza tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş olur. (Bkz. 213
sayılı VUK md. 377) Tahakkuku tahsile
bağlı olan vergilerde, verginin tahsili tahakkuku da içerir. Bu durumda, kesinleşme tahakkuka göre belirlenecektir.
(Bkz. 213 sayılı VUK md. 24)
Vergi alacağının tahakkuku ile kesinleşmesi genellikle aynı zamanlarda gerçekleşmek ile birlikte farklı olan durumlarda
da mevcuttur. Örneğin; ikmalen, re’sen
veya idarece tarh edilen vergi ve kesilen
cezalar vergi/ceza ihbarnamesiyle mükelleflere tebliğ edilmekte, mükelleflerce ilk
derece mahkemesi olan vergi mahkemesinde dava konusu yapılabilmekte ve
vergi mahkemesince de bu cezalı tarhiyatların onanması (davayı reddetmesi)
halinde bir üst yargı merciine itirazen
veya temyizen başvurulabilmektedir. İtiraz/temyiz incelemesi Bölge İdare Mahkemesi/Danıştay’da devam eden vergi ve
cezalara ilişkin tarhiyatlar, vergi mahkemesi kararının vergi dairesine tebliği
üzerine tebliğ tarihi itibarıyla 213 sayılı
Kanunun 112 ‘nci maddesine göre gecikme faizi hesaplanarak “tahakkuk” ettirildiği halde, bir üst yargı merciinde
yargılamanın devam etmesi nedeniyle bu
alacakların “kesinleşmiş alacak” olarak
değerlendirilmesi mümkün bulunmamaktadır. İdari para cezalarının kesinleşmiş
alacak olabilmesi için idari yaptırım kararlarına karşı süresi içerisinde dava açılmaması veya dava açılması olmakla
birlikte yargılama aşamalarının son bulması gerekmektedir. Ecrimisillerin kesinleşmiş alacak olarak
değerlendirilebilmesi için ecrimisil ihbarnamesi/ecrimisil düzeltme ihbarnamesinin tebliği üzerine süresi içerisinde
dava açılmamış olması veya dava açılmış
olmakla birlikte yargılama aşamalarının
son bulması gerekmektedir.
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GÖNÜL
COĞRAFYAMIZIN
ŞEHİTLİĞİ:
ÇANAKKALE

Leyla Şerif EMİN
anakkale deyince Balkanlar’ın da yüreği
sızlar. Şöyle düşünün, yıl 1912 vatan bildiğin topraklar elden çıkmış, Osmanlı
Devleti idaresi altındayken bir anda her şey
değişiyor. Savaşlar, zor günler, göçler, bayraklar
değişiyor, tabelalar indiriliyor, anlatılması zor
ve kötü günler yaşanıyor. Birinci Balkan Savaşı,
hemen ardından İkinci Balkan Harbi, toprak
bölünmeleri, Adriyatik kıyılarına kadar gitmişken, Ege’de adaların kaybedilmesi. Yüz binlerce Türk ve Müslüman kadın, erkek, çocuk katliama uğruyor. Yaşayanlar Osmanlı topraklarına
zar zor ulaşıyor. Göç ederken yolda ölenler,
yaşadıkları travmalar ile hayatlarını bir şekilde
sürdürmeye çalışıyor. Geride kalanlar hep bir
umut ile şehirlerine yaşadıkları köy ya da kasabalara sarılıyor.
Hâlihazırda 1. Dünya Savaşı var, diğer yandan
Türkiye topraklarında Çanakkale’de çetin savaş
yaşanıyor. Arada kilometrelerce yol var, vatan
bildiğin topraklar işgal altında zaten, son umut
Çanakkale’yi kurtarmak, geçilmemesini sağlamak. Son bir kez omuz omuza oluyoruz, son
kaleyi kurtarmaya çalışıyoruz. Aynı bayrak
altında, aynı safta yer alarak en son savaşımızı
vermeye niyet ediyoruz. Gönüllü askerler kayıtlarını yapıyor, Çanakkale’ye doğru yol alıyor.
Bütün Balkan şehirlerinden şehitler yatıyor
şimdi orada.
Orta Asya’dan Yemen’e, Kırım’dan Kuzey
Afrika’ya, Balkanlar’dan Kafkaslara,
Edirne’den Kars’a, Sinop’tan Hatay’a kadar
herkes bir araya toplanıyor, şehirlisi köylüsü,
askeri, öğretmeni, doktor ya da subay olanı. Bir
milletin söz konusu vatan olduğunda nasıl bir
olabildiğini dünyaya göstermek için toplanıldı.
Geride her şeyini bırakarak, daha yeni kaybedilmiş topraklarda ailelerini arkalarında bırakarak
“ana ben gidiyorum” diyerek yol aldılar. Kaç
kişiydiler, kaçı şehit oldu, kaç kişi döndü geriye,
kaç kişi kaldı kesin ve net bir bilgi yok.
Neredeyse her ailede bir Çanakkale hikâyesi
vardır. Gidip de dönmeyenler vardır, yaralı
dönüp yeniden gitmek isteyenlerin hikâyeleri de
çoktur.
Bugün Çanakkale’de yan yana yatanlar kardeşti, koskoca bir coğrafyanın evlatlarıydı, gönül
coğrafyamızın mezarlığı: Çanakkale Şehitliği. O
taşlarda ismi geçen şehirler ve Mehmetçiklerin
isimleri hepimizi temsil ediyor bugün. Vatan
borcunu son bir kez ödemenin adresiydi
Çanakkale. Bugün burada yaşayan gençler,
başka bayraklar altında askerliğini yapanların
yürek sızısıdır Çanakkale. Elhamdülillah vatan
için şehid oldular, vatan için kaldılar, vatan için
gittiler. Sonra Çanakkale geçilemedi, zafer,
yaralarımızı unutmayı sağladı.
Böyle bir tarihe sahip olmak gerçekten gurur
verici, hem öyle bir tarih ki, bizleri Balkanlar’da
kalanları hep aynı türkü içinde birleştiriyor çok
kere. Aramızda çekişmeler yaşansa da, farklı
milletlere mensup olsak da “Çanakkale içinde
vurdular beni” deyince herkes susup aynı türküyü mırıldanır burada. Aynı türkü üç farklı dilde
söylenir çünkü aynı acılar yaşanır söylenirken,
Vatanı sevmenin dili yok ki. Bir süreliğine yeniden kardeş olur herkes. Aynı safta savaşmanın
gururunu yaşatır, karşı safta savaşmak zorunda
kalanlara. Ah Balkanlar, kardeşin kardeşe silah
tuttuğu yerin adresi Balkanlar. Kanı çok Balı da
çok olan diyâr. Onda kalmak da, ondan gitmek
de zor olan Balkanlar. Kendine has bir deliliği
olan yemyeşil dağlar. 18 Mart’ta yeniden kardeş
olmayı hatırlayan Balkanlar. Rahmetli dedemin
babası 1913’te kurşuna dizilerek öldürülmüş,
ailenin en delisi de dağlardan yürüyerek
Edirne’ye ulaşmış. Çanakkale’de savaşmış gazi
olmuş. Ne kadar çok hikâyelerimiz var oysa
yazılmamış, okunmamış yaşanmış romanlarımız var.
Bugün sırf bu kardeşliği yeniden hatırlatmak
için yola koyulan yolcularımız var yine. Tıpkı
yüz dört yıl önce olduğu gibi. Üsküp’ten yola
koyulan yedi kişi bisikletleri ile Çanakkale’ye
doğru yola çıktılar geçen hafta. 18 Mart’ta son
durakları Çanakkale. Profesyonel değiller, yaşları değişiyor, aralarında bizim amcamız da var
66 yaşında, Sami Emin amcamız. Kendisi yıllar
önce Mavi Marmara’ya katılmıştı, gazi sayılır.
Aklına bir şey koyunca yapar, ona eminiz. Bu
kararı aldığında doğrusu biraz da tedirgindik,
“yapabilecek misin” diye sorduk. Ama kararından kimse vazgeçiremedi onu. Ruhu genç olanlardan o da.
Bosna’dan, Kosova’dan Arnavutluk’tan,
Makedonya’dan arkadaşları ile Üsküp Murat
Paşa Camisi önünden başladılar. Tekbirler ile
yola koyuldular. Sebebini sorunca “Bu kararı 15
Temmuz darbe girişiminden sonra
aldık, Çanakkale’de olan düşmanlar ile bugün
Türkiye’nin düşmanları arasında hiçbir fark
yok. Hedefleri aynı, Türkiye’yi parçalamak.
Ümmetin durumu zaten ortada. İnşallah birlik
ve beraberliğimizle bu durumların üstesinden
geleceğiz. Türk, Arnavut, Boşnak kardeşlerimiz, Çanakkale’de omuz omuza birlikte savaşıp
şehit oldular, bizler de o ruhu hatırlatmak için
birlikte bisikletlerle Çanakkale’ye gidiyoruz”
dedi.
Eskiden yıllar yıllar geçse de haber alamazken
insanlar birbirinden, şimdiki şartlar bambaşka.
Kimbilir belki ben de bir gün, bizim ailenin
gazisi Deli Mahmut Karaca’nın torunları ile
tanışabilirim. En son Pehlivanköy’de görevine
devam etmiş, evlenmiş, iki kızı olmuş.
Sonrasını bilmiyoruz. Mesele vatan olunca da
kimse daha fazlasını araştırmamış. Çanakkale
içinde vurdular, ama asıl Çanakkale’de yeniden
doğduğumuzu bilemediler…

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Başkentin 50. kardeş
kenti Podgoritsa oldu
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ile Podgoritsa
Belediye Başkanı Ivan Vukoviç, “Kardeş Kent Protokolü” imzaladı
yılında Karadağ'ın bağımsızlığının
ardından hızla gelişen siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin önemine
vurgu yaptı. www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği habere
göre: Gökşin, "Gerek devlet kurumları
arasında gerekse özel sektör arasında
üst düzey ilişkiler gelişmeye başladı.
Balkanlardaki en güzel turizm bölgelerinden birine sahip olan Karadağ'a
vatandaşlarımız büyük ilgi gösteriyor.
Biz de Başkentler olarak bu güzel
işbirliğini taçlandırmak amacıyla
şehirlerimiz arasında gerek bilgi ve
tecrübe paylaşımına gerekse halklarımız arasındaki dostluğun geliştirilmesine vesile olacak olan Kardeşlik
Protokolünü hayata geçiriyoruz"
dedi. Ankara'da bir caddeye
Podgoritsa ismini verdiklerini belirten
Gökşin, Podgoritsa'da da bir bulvara
Ankara isminin verilecek olmasından
çok mutlu olduklarını söyledi. Gökşin,
Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak
deneyimlerini Podgoritsa Belediyesi
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aşkentin 50. kardeş kenti,
Karadağ'ın başkenti Podgoritsa
oldu. Ankara Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Ali Gökşin ile
Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan
Vukoviç, 'Kardeş Kent Protokolü'nü
imzaladı. Karadağ'ın Ankara
Büyükelçisi Branco Miliç'in de katıldığı imza töreninde konuşan Ali
Gökşin, Türkiye ile Karadağ arasında
hem tarihe dayanan hem de 2006

tarihi ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, iki başkentin “Kardeş Şehir”
olmasıyla ilişkilerin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.

ile paylaşacaklarını ve yakın işbirliği
içinde olacaklarını belirtirken,
Podgoritsa Belediye Başkanı Ivan
Vukoviç ise iki ülke arasında derin

Şentop, Evlad-ı
Fatihan’la buluştu
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BMM Başkanı Mustafa
Şentop, Küçükçekmece
Belediyesi'nin Küçükçekmece
Nikah Sarayı'nda düzenlediği
"Trakya, Balkan, Rumeli STK
Temsilcileri ile İlçe Değerlendirme
Toplantısı"nda konuştu. Türkiye'nin
anavatan olduğunu ve darda kalan,
başı sıkışan herkesin gelip bu anavatana sığındığını vurgulayan
Şentop, Balkanlar'dan da gelenlerin
olduğunu kaydetti. Şentop, ülkemizin mazlum milletler, ülkeler nezdinde çok farklı bir yeri, itibarı,
değeri ve ağırlığının olduğuna
değindi, Türkiye'nin geçmişte etrafındaki birkaç meseleyle içine kapanık bir ülke halinde olduğunu fakat
şimdi başını kaldırıp dünyanın

bütün meselelerini hukukla ve ahlaki ilkeleri esas alarak değerlendiren
bir ülke haline geldiğini dile getirdi.
Şentop, Türkiye'deki bu değişimin
bir sebebinin de ekonomik olarak

büyümesi olduğunu söyledi.
Türkiye'nin, dünya meselelerine
ahlaki bakış açısıyla baktığını, mazlumun yanında zalime, zulme karşı
bir tavır takındığını belirten Şentop,
şunları kaydetti:"Bu, her zaman
olan bir şey değil. Bunun olabilmesi
için bir kere devletle milletin bütünleşmesi lazım, millet-devlet bütünleşmesinin sağlanması lazım.
Milletin değerleriyle devletin değerleri aynı değilse milletin arzuları,
istekleri ve idealleriyle devletin idealleri örtüşmüyorsa o zaman devlet
bu şekilde büyük bir öz güvenle
hareket edemez. Bu devlet millet
bütünleşmesini
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde
Türkiye sağladı. Bunu sağladığımız
zamanlarda büyük hamleler yapabilmişiz. İşte bunlardan bir tanesi
İstiklal Harbi dönemi. Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün liderliğinde o
zaman milletle devlet bütünleşmiş,
bir istiklal için mücadele edilmiş."

Büyükelçi
Bilgiç’e Belgrad
Belediyesi’nden
“Avrupa Ödülü”

T
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ürkiye’nin Belgrad Büyükelçisi
Tanju Bilgiç, Sırbistan’da gerçekleştirdiği çalışmalar dolayısıyla
“Avrupa Ödülü”ne layık görüldü.
Sırbistan’da faaliyet gösteren Avrupa
Evi tarafından Belgrad Belediyesi iş birliğinde “19. Avrupa Akşamı” düzenlendi. www.timebalkan.com’un haberine
göre; her yıl Sırbistan’daki çalışmalarıyla dikkati çeken isimlere takdim edilen
Avrupa Ödülü, bu yıl yaptığı faaliyetlerle Türkiye-Sırbistan ilişkilerini üst
seviyeye taşıyan Türkiye’nin Belgrad
Büyükelçisi Bilgiç’e verildi. Nikola Tesla
Havalimanı Genel Müdürü olarak
geçen yılki Avrupa Ödülü’nü alan Rasa
Ristivojevic, yaptığı konuşmada, uluslararası iş birliği ve dayanışmanın sağlanmasında kilit rolü ortak tarihi paylaşan ülkelerin oynadığını söyledi.
Ristivojevic, Bilgiç’e ödülünü takdim
ederken, “Ticaretten turizme, kültürden
yatırıma Türkiye ve Sırbistan ilişkilerine
ivme kazandıran Sayın Büyükelçi
Bilgiç’e bu ödülü takdim etmekten onur
duyarım.” ifadesini kullandı.

İstanbul Büyükşehir mübadilleri ata topraklarına uğurladı
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stanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal, Lozan
Mübadele Derneği’nin 21 Mart’ta
düzenlediği “Mübadelenin 96. Yılı
Gala Gecesi”nde mübadillere verdiği
sözü yerine getirdi. 50 kişilik ilk
mübadil kafilesi Selanik’e yolcu edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye
Başkanı Mevlüt Uysal Lozan
Mübadele Derneği’nin (LOMDER)
Büyükçekmece’de düzenlediği
“Mübadelenin 96. Yılı Gala
Gecesi”ne katılmıştı. Gecede, Lozan

Mübadele Derneği Başkanı Şule
Kocaman, “Mübadil torunlarının ata
yurdunu ziyaret etme ve
Büyükçekmece'de Balkanlardan
gelen insanların kullanabileceği bir
park yapılması” yönündeki isteğini
dile getirmişti.
www.timebalkan.com’a göre; Başkan
Uysal da yaptığı konuşmada, “31
Mart’ta göreve geldikten sonra
Yunanistan'a gidecek olanların vizelerinin daha hızlı alınması için çaba
gösterilecektir. Onun da girişimlerini
yapıp oralara gidip, görmek, gezmek
isteyenleri her sene hep beraber
götüreceğiz inşallah.” demişti.

SÖZÜNÜ
YERİNE GETİRDİ

Mevlüt Uysal 31 Mart’ı beklemeden
bir ay önce vermiş olduğu sözü yeri-

ne getirdi. 50 kişilik ilk mübadil kafilesi Selanik’e yolcu edildi. Yola çıkmaya hazırlanan mübadiller de mutluluklarını ifade edip organizasyonu
gerçekleştiren Mevlüt Uysal’a teşekkür ettiler.
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YENİ ZELANDA
KATLİAMI VE
SUSKUN DÜNYA

GARANTİLERİ
SULANDIRMAK

S

Prof. Dr. Ata ATUN

umların daha müzakereler yeniden başlar başlamaz istekleri
“Garantilerin tümden kaldırılmasıydı.” Baktılar gördüler bu düşünceyi destekleyen yok, şimdi de masaya
“garantiler sulandırılsın” fikrini koydular ve Rum siyasiler de koro halinde
bu konuyu dile getiriyorlar. İnsan sormadan edemiyor; Rumlar güvenimizi
mi kazandı ki, Garantiler kaldırılacak
veya da sulandırılacak? Yoksa bizim
bilmediğimiz güven yaratıcı girişimlerde mi bulundular da haberimiz mi
yok? 1963 yılından beri bizler Kıbrıs
Türklerini adadan yok etmek için her
tür yolu deneyen Rumların düşünceleri
mi değişti de bizlerin haberi olmadı?
Yoksa Ercan Havaalanı üzerine Rumlar sayesinde konan Uluslararası uçuşa
yasaklama kararı kalktı da birileri bize
mi söylemedi. Üniversitelerimizin ve
akademisyenlerin tanınmaması için her
tür kazığı atmaya çalışan Rumlar bu
girişimlerinden vazgeçtiler de biz mi
duymadık? 1963 yılından beridir Kıbrıslı Türklere uyguladıkları insanlık
dışı ambargolar hala devam ederken
kendilerine güveneceğimizi düşünüyorlar da, Türkiye’nin garantörlüğünün kaldırılmasını istiyor Rum
adadaşlarımız?

32 YILDIR AMBARGO

Son 32 yıldır Kıbrıs Türkü ambargolar
altındaysa ve dünyadan izole edilmeye
çalışılmışsa bu Rumların isteği ve girişimleri ile gerçekleşti ve maalesef ki,
son hızıyla devam etmekte. Durum
böyleyken biz son 52 yıldır kuyumuzu
kazan Rumlara mı güveneceğiz ve canımızı, çocuklarımızı, malımızı, mülkümüzü, varlığımızı ve de
hayatlarımızı bunlara mı teslim edeceğiz? Birileri şaka ediyor herhalde. Garantilerin sulanması yaşanmakta olan
koşullara bağlı, Rum siyasilerin isteklerine değil. Zaten garantiler olmasaydı, daha doğrusu Türkiye’nin
Garantörlüğü olmasaydı bugün Kıbrıs
adasında yaşamakta olan ne bir Türk
kalırdı, ne de bir Türk mülkü. Rumların öncelikle en azından 3 kuşak boyunca eğitim sistemlerindeki ve
okullarındaki Türk düşmanlığını kaldırmaları gerekli. Aynı şekilde kiliselerdeki Türk Düşmanlığı telkinine de
son verilmeli, bu 3 kuşak boyunca.
Adadaki Türk ve Rum halklarının nüfusları da eşitlenmeli, garantörlüğün
sulanması için. Bu koşullar olmadıkça
veya da gerçekleşmedikçe asal garantilerin sulanamayacağını ve asla kalkmayacağını bilmeleri gerekli Rum
adadaşlarımızın. Rusya zaten NATO’nun garantörlüğü istemiyor. Geriye Birleşmiş Milletler (BM) ve
Avrupa Birliği (AB) kalıyor Rumların
önerilerine göre garantörlüğü üstlenebilecek. BM’nin garantörlüğünü son
52 yıldır zaten fiilen yaşamaktayız ve
hiçbir işe yaramadığını verdiğimiz şehitlerimizle gördük. 1974 yılında
Baf’ta Kıbrıslı Türklerin silahlarını
toplayan BM Barış Gücü, hem bu silahları Rumlara teslim etti, hem de silahsız Kıbrıslı Türkleri. Ellerinde silah
bulunmadığını bilen Rum askerleri Çakırların evlerine damlardan atlayarak,
artistlik yaparak girdiler ve Çakır kardeşleri kurşuna dizdiler. Aynı işi Taşkent köyünde de yaptı BM Barış Gücü.
Silahlarını aldığı Taşkentlileri Rumlara
teslim etti ve köyden çekip gitti. Sonucunda BM’nin Garantörlüğü sayesinde
83 kardeşimiz hunharca şehit edildi
Rumlar tarafından. AB’nin ise organize olmuş düzenli bir silahlı kuvvetleri yok. Eğer AB’nin garantisi altına
girecekse sözde “Federal Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti”, AB’nin adaya göndereceği “Toplama Askeri güç”
tamamen AB’ye üye ülkelerden toparlanmış Hıristiyan askerlerden oluşacak
ve içinde de illaki Yunanistan kara
Kuvvetlerinden bir birlik bulunacak.
15 Kasım 1967 tarihinde Geçitkale ve
Boğaziçi köylerine saldıran, 6 Ağustos
1964 tarihinde Erenköy’e saldıran, 15
Temmuz 1974 tarihinde Kıbrıs adasını
Yunanistan’a bağlamak için darbe
yapan bu ayni Yunanistan’ın Kara
Kuvvetleri’ne bağlı birliklerdi. Ne garanti ama. Tam da ciğeri kediye teslim
etmeye benziyor Rumların bu düşünceleri ve istekleri…

Karadağ ve Sırbistan’da
Yeni Zelanda kurbanlarına
Gıyabi Cenaze Namazı
Yeni Zelanda’nın Christchurch şehrindeki terör saldırısında hayatlarını
kaybedenler için Karadağ ve Sırbistan’da gıyabi cenaze namazı kılındı
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aradağ genelinde ve Sırbistan’da Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölgesindeki
camilerde, cuma namazının ardından, Christchurch’teki Nur ve Linwood camilerine düzenlenen terör
saldırısında hayatını kaybeden 51
kişi için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Karadağ İslam Birliği Başkanı Rifat
Fejzic’in talimatıyla ülke genelinde
135 camide kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Müslüman katıldı.
Podgoritsa Başimamı Dzemo Redzematovic, cuma vaazı ve hutbesinde
geçen hafta yaşanan terör saldırısını

bir kez daha şiddetle kınadıklarını
belirterek, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Sancak bölgesinde yaşayan
Müslümanlar da cuma namazının ardından terör kurbanları için gıyabi
cenaze namazı kıldı. Sırbistan İslam
Birliği (İZUS) bünyesinde faaliyet
gösteren camilerde kılınan gıyabi cenaze namazına çok sayıda Müslüman katılırken, Novi Pazar şehrinde
bulunan Şehid Abdulaziz Camisi’nde
cuma ve cenaze namazını Sancak
Müftüsü Senad Halitovic kıldırdı.
Halitovic, cuma vaazı ve hutbesinde,
Yeni Zelanda’daki terör saldırısında
yaşamını yitirenlerin camide namaz
kılıp, Kur’an-ı Kerim okurken öldü-

rüldüklerini anımsatarak, “Şehitlik
mertebesini Yeni Zelanda’da öldürülenlerden daha çok hak eden var mı?
Şehit olmak için daha uygun bir yer
var mı?” ifadelerini kullandı. Kurbanların, hunharca öldürüldüğünü
söyleyen Halitovic, “Dünya bu vahşet karşısında donup kaldı.” dedi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Yeni Pazarlı Semin Muratovic
de AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının üzerinden bir hafta
geçmesine rağmen Novi Pazarlıların
hala şokta olduklarını belirterek,
“Bugün elimizden gelen en basit şeyi
yaparak, saldırıda yaşamını yitiren
Müslüman kardeşlerimiz için cenaze
namazı kıldık.” diye konuştu.

Balkan medyası Karadzic’i
manşetten gördü
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osnalı Sırpların eski lideri Radovan Karadzic'in temyiz davasında müebbet hapse mahkum
edilmesi, Bosna Hersek, Sırbistan ve
Hırvatistan gazetelerinde büyük
yankı buldu. Hollanda'nın Lahey

kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Mekanizması Temyiz Konseyi'nin Karadzic hakkında 2016'da
verilen 40 yıl hapis cezasını bozarak,
eski Sırp lideri müebbet hapse mahkum etmesi, Balkanlar'daki birçok
gazetenin manşetinde geniş şekilde
yer aldı. Bosna Hersek'teki "Denevni
Avaz" gazetesinin "Suçlu Karadzic

hakkındaki nihai karar müebbet
hapis cezası oldu" başlıklı haberinde,
"Sırp Cumhuriyeti'nin eski başkanı,
Srebrenitsa'daki soykırımdan da
suçlu bulundu. Bu karar, kurbanlar
için kısmen tatmin edici olsa da yasalar gereği idam cezasına çarptırılmaması, savaş mağdurlarını üzüyor."
ifadelerine yer verildi.

KAYMAKAM’DAN
Poligon İzmir'e tam not

K
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emalpaşa Kaymakamı
Kemal Kızılkaya, İzmir'de
geçtiğimiz günlerde hizmete giren Ege'nin en büyük atış
poligonunun yer aldığı 'Poligon
İzmir'i ziyaret etti. Kızılkaya'ya
beraberinde Kemalpaşa ilçe Emniyet Müdürü İbrahim Coşkun
ve Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Erkan Bozyel ile
tesiste incelemelerde bulundu.
30 dönümlük kampus alanına
kurulu modern tesisin Avrupa
standartlarında olduğunu dile
getiren Kızılkaya, "Eminim ki
Poligon İzmir, dünyanın sayılı
tesislerinden biri haline gelecek"
dedi.

AVRUPA
STANDARTLARINDA

Poligon İzmir'in, diğer atış tesislerine göre farklı bir konsepti olduğunu ve bu anlamda çıtayı
yükselttiğini söyleyen Kızılkaya,
"İzmir'de Kemalpaşa'mızda
böyle güzel bir tesisimizin açılmasında emeği geçenlere teşekkürlerimizi iletmek istiyorum.
Gördük ki Avrupa standartlarında Türkiye'de emsali olma-

Hüseyin ALİOV

evgili okurlar, öyle menfur bir olay ki
insan düşünmeye bile cesaret edemiyor. Olayın üzerinden daha bir hafta
bile geçmedi acılarımız yüreğimizde tap
taze, böyle bir yazıyı bile yazmaya cesaret
edemiyor insan, kelimeler boğazımızda tıkanıp kalıyor. Başta cesaret edemedim ancak
daha sonra âlemlere rahmet olarak gönderilen peygamberin haksızlık karşısında susan
dilsiz şeytandır sözleri çınladı kulağıma. Elbette bunları yazıya dökerek anlatabilmek
mümkün değil. Ancak susmak, yazmamak,
vurdum duymazlık, yapmakta bize göre
değil.
Öncelikle Yeni Zelanda’da yapılan insanlık
dışı bu olayı lanetliyorum, kim olursa olsun
ister Müslüman ister Hıristiyan ister Yahudi,
suçun dini, ırkı olamaz böyle bir eylemde
bulunan her kim olursa olsun suç işlemiştir
ve bir teröristtir. ancak şu da bir gerçektir ki
son zamanlarda çok fazla duyduğumuz İslamofobi kelimesi, İslam dinine Müslümanlara karşı duyulan nefret ve ayrımcılık en
üst safhaya çıktı.
Bunların bu eylemleri yeni değil tarihe baktığımızda değişik zamanlarda değişik eylemlerle Müslümanları yok etmeye çalıştılar,
akıl almaz katliamlar yaptılar, bunu Srebrenitsa’ da yine 1912 de Hocalı Katliamı, Afganistan’da Hafızlık töreninde 100 tane
çocuk hafızı ve Balkanların göç yıllarında
gerek köylerde, şehirlerde ve yollarda binlerce Türk Müslüman’ın katledildiğini görürüz. Burada tek tek sayamayacak kadar çok
katliamlar yaptılar , hepsinin de temelinde
İslam dinini yok etme yer yüzünden kaldırma amacı taşımakta olduğunu görürüz.,
Bunların Müslümanlara karşı olan nefretlerini bir kez daha silahın üzerine 500 yıl önceki olayları hatırlamalarından görüyoruz.
Bunların İnsan yüzüne bakamayacak suçları
var, fakat her defasında örtbas ederek geçiştirmeye çalıştılar. Fakat tarih doğruları yazdı
ve yazmaya devam edecek.
Şunu çok açık ve net bilmeliyiz ki Haç ile
Hilal’in savaşı halen devam ediyor.
Bu ideoloji bundan bin yıl öncede böyleydi
şimdide böyle. Çok uzağa gitmeden bundan
tam bir asır evvel 1919 da istiklalimizin bülbülü M. Akif Ersoy şöyle diyor;
Eski dünya, yeni dünya, bütün akvam-ı
beşer, kaynıyor kum gibi, mahşer mi, hakikat
mahşer.
Bu menfur olayı gerçekleştiren ve gerçekleşmesinde parmağı olan idoloji bundan yüz yıl
öncede müslümanlarla uraşıyordu. Biliyorsunuz 1919- 1922 yılları Milli Mücadelenin
yaşandığı Türk milletini en fazla uğraştı yıllardır, gerek yunanla ilişkiler gerekse Anadolu’da Türk ve Rum halkı Arasındaki
İlişkilerin Bozulması, zor bir süreç, 5 kasım
1919, Gaziantep, Fransızlar tarafından işgal
edilmesi, 14 Mart 1919 Yunanlıların İzmir’e
çıkma pilanı, 16 mart İtilaf Devletleri, İstanbul’u resmen işgal etmesi gibi ve başka değişik sıkıntılar M. Akif bu süreci mahşere
benzetmekte.
Osmanlı Devleti dönemine baktığımızda insanlar 600 yıl kardeşçe yaşadı, daha sonra
ne oldu da bize dağılmaya, parçalanmaya
yüz tuttuk bunun birçok sebebi var fakat biz
burada sadece bir tanesini söyleyelim. İmanımızı yitirdik kendimize çeki düzen vermeliyiz. Sevgili okurlar zaman birlik ve beraber
olma zamanı, bir vücudun azaları gibi olmalıyız işte o zaman bizi bölemezler.
Onlar ağızlarıyla, eylemleriyle İslam’ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar ancak başaramayacaklar. Ümitsizlik bize yakışmaz yeise
düşmeyeceğiz.
M. Akif bize çıkış yolunu şöyle gösteriyor:
Mazideki hicranları susturmaya başla
Evladına sağlam bir emel mayesi aşıla
ALLAH a dayan sa’ ye sarıl, hikmete ram ol
Yol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar
yol.
Selam ve dua ile…
www.timebalkan.com’dan alınmıştır.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER

yan çok güzel bir tesis kurulmuş. Kuruculara ve tesisten yararlanacak olan
vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu
olmasını diliyoruz. Tesisimiz, zamanla Avrupa'nın sayılı tesislerinden biri halen gelecek ve
önemli bir ihtiyacı da karşılayacak" dedi.

KEMALPAŞA'YA
YAKIŞTI

Poligon İzmir'in Kemalpaşa'da
açılmasından memnuniyet duyduklarını dile getiren Kızılkaya,
"Hem silah kullanmayı öğrenmek isteyen meraklıların atış konusunda uzmanından bilgi
alabileceği, hem en yetkin ve etkili silahlarla ilgililerin merakını
giderebileceği, aynı zamanda va-

tandaşlarımızın aileleriyle birlikte güzel vakit geçirebileceği
harika bir tesis yapılmış. Her şey
düşünülmüş ve geliştirilmeye de
açık, geniş bir arazi üzerinde kurulmuş. Yönetim kurulundan aldığımız bilgilere göre tesisteki
gelişme de devam edecek. Eminim ki Poligon İzmir, dünyanın
sayılı tesislerinden biri haline
gelecek" diye konuştu. Poligon
İzmir Yönetim Kurulu Başkanı
İlhan Çelik ise, “Îzmir Poligon,
uluslararası Atış Federasyonu
onaylı Ege Bölgesi’ndeki tek 25
metre Kapalı Ateşli Silah poligonudur. Dünya standartlarında
bir poligon yaptık yatırımlarımız devam etmekle birlikte her
türlü ihtiyaca cevap verecek hale
getirmek içinde en hızlı şekilde
çalışıyoruz” diye konuştu.

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
DIŞ TEMSİLCİLİKLER
ARNAVUTLUK Sokol BRAHAJ
BULGARİSTAN İsmet TOPALOĞLU
KOSOVA Süleyman ÇESKO
ROMANYA Erkan ERUYSAL
YUNANİSTAN Varol HALİLOĞLU

KKTC Mehmet ALDEMİR

YAYIN KURULU

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

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B
Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00
BASKI TARİHİ: 25 Mart 2019
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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25 Mart 2019
Pazartesi

“ÇANAKKALE İÇİNDE
AYNALI ÇARŞI”
“Dur yolcu..!
Bilmeden gelip bastığın bu toprak ,
Bir devrin battığı yerdir.
Eğil de kulak ver bu sessiz yığın ,
Bir vatan kalbinin attığı yerdir.!”
Şiir :Necmettin Halil ONAN
Evet , Dur yolcu!!!
“Bilmeden basıp geçtiğin bu toprak , Bir devrin battığı yerdir..!” Değerli okurlarım,
18 Mart Çanakkale Deniz Zaferimiz kutlu olsun. Allah bir daha aziz milletimize böyle kara günleri yaşatmasın.

S

“ÇANAKKALE”

eyit Onbaşının dünyayı
sırtında kaldırdığı yer. 57.
Alayın göğsünü
düşmana siper
ettiği yer. Mustafa Kemal’in,
Anafartalar’da
ve Conkbayırı’nda tarihe desİlber Şiyak
tan yazdığı yer.
Vatan sevgisi ile
dolu Kınalı Kuzuların, İman ile dolu
dağ gibi yürekleriyle , “Çanakkale Geçilmez” diyerek dünyaya yeniden
tarih yazdıran yer…
Davetli olarak Çanakkale Alan Kılavuzları tarafından düzenlenen “Yazar
İlber Şiyak ile Rumeli Tarihi ve Kültürü” konulu söyleşi etkinliğim sonrasında, dinlemeye gelen konuklara
hitaben yaptığım konuşmamın son bölümünde, Rumeli’den Çanakkale’ye
gönüllü olarak savaşmaya gelerek, Gelibolu yarımadasında şehit düşerek
solan Rumeli’nin Gülleri’nden bahsetmiştim.
Duygu yüklü bu konuşmamın ardından, konukların büyük çoğunluğunun gözyaşlarına hakim
olamadıklarını gördüm. Çanakkale
Balkan Göçmenleri Der. Bşk. Tarihçi –
Yazar Ahmet USLU, bana “Şehitlik
Abidesi Anıtı” maketi plaketini hediye

etti. Söyleşimin moderatörlüğünü
yapan eski öğretim üyesi Bünyamin
Nami Tonka, Alan kılavuzları ve Çanakkale Valiliği ortaklaşa bir organizasyon yaparak ertesi günü bana ve
eşime, Çanakkale’yi ve Gelibolu Yarımadasını , Alan kılavuzu Burak Altınbilek ve Valiliğin tahsis ettiği resmi bir
otomobil ile tüm şehitlikleri , Tabyaları
, Abide Anıtını , Anafartalar , Conkbayırı’nı, Anzak Koyu’nu , Arıburnu’nu ,
kısacası Çanakkale Savaşının yaşandığı bölgeyi karış karış ziyaret etmemi
sağladılar. Ziyaret ettim diyorum.
Zira; Çanakkale gezilmez ! Ziyaret edilir!!! Kendilerine ayrı ayrı teşekkür
ederim. Dostlar, şu anada bu makalemi yazarken bile gözlerim doluyor.
Benim tespitlerime göre; “Çanakkale
Ruhu” gerçek anlamda anlatılamadı
, anlatılamıyor..!

“ÇANAKKALE İÇİNDE
AYNALI ÇARŞI”

Çanakkale’yi ve Gelibolu Yarımadasını
her Türk ve Müslüman’ın, ömründe
bir kez bile olsa da gidip ziyaret etmesi
gerekir. 1915 yılına gelindiğinde yedi
düvel Osmanlı Devleti’ne savaş açmış
ve Boğazlara egemen olabilmek, Türk
Milletini Anadolu’dan çıkarıp yok
etmek için Çanakkale’ye saldırmışlardı. Anadolu’dan ve Gönül coğrafyamızın her köşesinden “Ana Kuzuları”
Ortak Vatanı savunmak için Gelibolu
Yarımadasına koşarak geldiler. Anado-

lu’dan savaşa katılmak kolaydı
ancak Rumeli’den Çanakkale’ye savaşa gelmek öyle sanıldığı gibi kolay
değildi. Ben sizlere bu konuyu örneklerle anlatayım. Halifenin Cihad çağrısını Kosova, Bosna-Hersek, Sancak,
Arnavutluk, Makedonya, Bulgaristan
ve Yunanistan’da ki Camilerden okunması üzerine, buralarda yaşayan Türk,
Arnavut, Boşnak, Pomak ve Torbeş
ve diğer Müslüman topluluklar tarafından oluşturulan “GÖNÜLLÜLER
TABURLARI” na katılarak, gece vakti
gizli yollardan Çanakkleye gelen bu
Kınalı Kuzuların hiç birine, Türkçe
bilip bilmedikleri ve etnik kimlikleri
sorulmadı. Çanakkale’ye gönüllü olarak gelen en kalabalık birlikler BosnaSancak ve Kosova Taburları’dır.
Sadece Bosna- Sancak Taburu ile yaklaşık 15.000 gönüllünün geldiğini
ve bunların 11 bin 500’ünün Şehit olduklarını biliyor musunuz? Kosova
Taburu’ndan 4 bin kişinin Şehit olduklarını biliyor musunuz? Sağ kalan Gazilerden hiç birisinin Gazilik Maaşı
almak için isimlerini “Gazi Kütükleri”
ne yazdırmadıklarını biliyor musunuz? Gazilerin ” Bizler buralara Bayrak, Din ve Vatan için ölmeye geldik,
maaş için gelmedik!” diyerek Rumeli’ye geri döndüklerini biliyor musu-

nuz?
Aman Allahım..! Bu nasıl bir İman ki?
Pekala; Bu şekilde iman ve vatanseverlik ruhu ile Çanakkale’ye koşan bu
insanlar kendilerini “TÜRK” olarak
kabul etmemiş olsalardı ne diye Çanakkale’ye savaşmaya geldiler… İşte
sorunun asıl cevabı bu sır da
gizli. Sizlere soruyorum;
“Acaba hangi
Slav , Rum ve
Bulgar, bu derece istek ve
iman ile Türkiye’ye Türklük ve
İslamiyet uğruna eline silahını alarak,
Çanakkale’ye Ortak Vatan , Ay Yıldızlı
Bayrak ve Ezan-ı Muhammedi uğruna
savaşmaya gelir..!” Birisi çıkıp ta bana
bunu izah etsin.
İşte böyle dostlar… Çanakkale Savaşı
sıradan bir muharebe değildi. Çanak-

kale Savaşı Türk Milletinin “Var oluş
Destanı” ve aynı zamanda Kurtuluş
Savaşının kalplerde manevi olarak hazırlanmasıdır. Milli Şairimiz Mehmet
Akif Ersoy’un Çanakkale Şehitleri’ne
yazdığı şiirinde dediği gibi;
“Vurulup tertemiz alnından yatıyor.
Bir Hilal uğruna ya Rab,
ne güneşler
batıyor.
Ey ! Bu vatan
için toprağa
düşmüş asker,
Gökten ecdat
inerek öpse o
pak alnı değer.
Sen ki A’sıra gömülsen taşacaksın.
Heyhat ! Sana dar gelmez bu ufuklar,
Seni almaz bu cihan.
Ey Şehid oğlu Şehid ! İsteme benden
makber.
Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber..”

Başta Gazi Mustafa Kemal
Atatürk, Silah arkadaşları Kumandanlarımız, Tüm Şehid ve Gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Allah, Aziz
Milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın! Dünyaya Türk Milletinin şanlı
tarihini yeniden yazdıran bu şanlı milletin aziz evlatları. Şanlı tarihinize , Ecdadınıza ve Vatanınıza sahip çıkınız..!
Çanakkale ruhu işte böyle bir şeydir.
Millet olarak bu ruhun sırrına ermek
zorundayız.
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Üretim küçük potansiyel
büyük: Hırvatistan BULTİŞAD
25 Mart 2019
Pazartesi

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında yer alan Hırvatistan, sigorta sektörünü diğer AB ülkelerinin standartlarına taşıyabilmiş değil. 2009 ve 2014 yılları arasında sigortacılıktaki büyümesi durma noktasına gelen
Hırvatistan sigorta sektörü, 2016 yılından itibaren büyümede gaza basmış durumda.

D
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ünya prim üretiminde 66’ncı
sırada yer alan sigorta sektörünü barındıran Hırvatistan,
küresel primin %0.03’ünü üretiyor.
Ülkenin Avrupa sigorta pazarındaki
payı ise %0.1 seviyesinde. Bunun
yanında, dünyanın en büyük sigorta
pazarı olan Avrupa sigorta pazarında
Hırvatistan’ın kendine özgü bir yeri
var. www.timebalkan.com’un haberine göre; Hırvatistan prim üretiminin
GSYİH’daki payı yüzde 2.6 ile ülkemizin üzerinde seyrediyor. Ancak bu
oran gelişmiş ülkelerdeki yüzde 7
üzerindeki seviyelerin henüz çok
gerisinde. Hayat sigortalarının toplam
üretimin yüzde 33.3’ünü oluşturduğu
ülkede kişi başına düşen ortalama
prim 307 dolar seviyesinde.

Hırvatistan’ın sigorta
sektörü şimdiye
kadar sadece
sınırlı bir
büyüklüğe
ulaşmış
olsa da,
diğer
Eurozone
ülkelerine
göre ülkenin barındırdığı potansiyel
son derece yüksek.
Bankacılık merkezli olan
Hırvatistan finansal sisteminde, bankaların finansal sistemin toplam varlıkları içindeki oranı yüzde 67.37 seviyesinde. Sigortacıların finansal sistem
içindeki payı ise yüzde 7.03’ü geçemiyor. Sigortacılığın payı düşük seviye-

lerde olsa da, her geçen yıl bu
pay yavaş ama emin bir
şekilde artıyor. 2007
yılında 3.27 milyar
dolar ile yüzde 5.1
seviyesinde olan
sigortacıların payı,
2017 sonunda 6.2
milyar dolar ile
yüzde 7 seviyesine
çıktı.

YENİDEN
BÜYÜMEYE BAŞLADI

Hırvatistan sigorta sektörü tarafından
üretilen toplam prim üretimi 2017
yılının sonunda 1.36 milyar dolar
seviyesinde gerçekleşti. Toplam primin yüzde 67.5’i, yani 923 milyon
doları hayat dışından gelirken, yüzde

32.5’i hayat tarafında üretildi. Bu
rakamlar da 2014 sonrası toparlanmanın devam ettiğini gösteriyor. 2009 ve
2014 arasında ekonomik kriz ve oto
sigorta pazarının serbestleşmesiyle
beraber negatif büyüme ve duraklama yaşanmıştı. Bu duraklamanın
öncesinde uzun bir süre çift basamaklı büyüyen sektör, aynı büyüme hızını
tekrar yakalamaya çalışıyor. Sektör
büyümeye başlasa da eski parlak
günlerine ulaşmış değil.
2015 yılında prim üretimi yüzde 1.9
artırarak pozitife geçen Hırvatistan,
2016 yılında da büyümesini yüzde 0.4
oranında artırmayı başardı. 2017
sonunda ise hayat dışı branşlardaki
gelişmelerin paralelinde yüzde 4.3
büyüdü. Buna karşın hayat tarafındaki büyüme yüzde 1.6 seviyesinde
kaldı.

Kuzey Makedonya'dan Suver’e liyakat nişanı
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uzey Makedonya
Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov,
Marmara Grubu Vakfı Genel
Başkanı Dr. Akkan Suver'e
"Makedonya Liyakat Nişanı" verdi.
Cumhurbaşkanlığında düzenlenen
törende Suver'in yanı sıra, Yeni
İskenderiye Kütüphanesi Başkanı
Mısırlı İsmail Serageldin'e ve sivil toplum kuruluşu "Makedonija 2025"e de
liyakat nişanı İvanov tarafından takdim edildi. Törene Cumhurbaşkanının
eşi Maya İvanova, Türkiye'nin Üsküp
Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ile davetliler katıldı. Anadolu Ajansı’nın haberi-

ne göre; İvanov, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı olarak görevinin son liyakat nişanlarını vermekten
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Makedoncayı konuşmasalar bile, yine
de Makedon dünya görüşüne çok
yakın olan fikirleri ileten, birleştirici,
bir arada yaşama, çeşitliliğe saygı fikirleri olan büyük aydınlara şükranlarını
sunacaklarını ifade eden İvanov, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ödüle layık görülenler arasında Marmara Grubu Vakfı
Genel Başkanı ve Avrasya Ekonomi
Zirvesi organizatörü ve ev sahibi Dr.
Akkan Suver bulunuyor. Küreselleşen
dünyamızda pek çok forum ve girişim
hızla ölüyor ve kayboluyorlar ancak

Avrasya Ekonomik Zirvesi 22 yıldır
başarıyla faaliyet gösteriyor. Bu zirvede ele alınan fikirler daha geniş
Avrasya bölgesinde dikkate alınmaktadır. Forum konuları, tartışmaları ve
fikirleriyle devletlerin politikalarını
etkilemektedir, çünkü perspektifleri

açıyor, Avrupa ile Asya ülkeleri arasındaki iş birliğinin önünü açıyor. Bu
forum aracılığıyla Makedon ekonomisi
ve Makedon şirketleri Avrasya bölgesi
genelinde iş birliği için geniş bir açık
kapıya sahip. Bunlar arasında Türkiye
Cumhuriyeti ile Makedonya
Cumhuriyeti arasında olan ilişki de
bulunmakta. Zirve, Marmara Vakfının
sayısız faaliyetlerinden sadece biri ve
Dr. Akkan Suvar'ın vizyonunun ve
sebatının bir değeri." Suvar da
Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile
ortak sınırının olmamasına rağmen, bu
ülkeyi komşu olarak gördüklerini ve
iyi komşuluk ilişkilerini sürdürdüklerini söyledi.

Sofya’da
toplandı

Bulgar-Türk Ticaret ve
Sanayi Odası (BULTİŞAD)
16 Mart 2019 günü 5.
Olağan Genel Kurul toplantısını başkent Sofya’da
gerçekleştirdi
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oplantıda; resmi misafirler arasında T.C. Sofya Büyükelçisi Dr.
Hasan Ulusoy ve T.C. Sofya
Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri
Okan Pakbeşe de yer aldı. Toplantı, iş
adamı Edis Emre’nin açılış konuşması
ile başladı. Emre, BULTİŞAD Müdürü
Ventsislav Venkov’u Divan Başkanı
olarak teklif etti. Teklif oy birliği ile
kabul edildi. Gündemin 1.maddesi
kapsamında BULTİŞAD faaliyet raporunu sunan Venkov, mali raporu ve
Odanın 2019 faaliyet programını
sundu. Büyükelçi Dr. Hasan Ulusoy, 5
yıllık süre içerisinde BULTİŞAD tarafından organize edilen iş forumlarının
rekor sayıda olduğunu belirtti ve faaliyetleri ile ilgili olarak birkaç önemli
öneride bulundu. Büyükelçi,
BULTİŞAD’ın etkili ve verimli çalışmalarının önümüzdeki dönemde de
devam edeceğinden emin olduğunu
ifade etti. www.timebalkan.com’a
göre; yeni dönem Yönetim Kurulunun
ilk toplantısında Yönetim Kurulu
Başkanlığına Edis Emre, Başkan
Yardımcılığına Serhan Sert ve Ömer
Eren seçildiler.

Bakan Ademi, MATTO’nun
toplantısına katıldı
Kuzey Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Yönetim
Kurulu toplantısını Uluslararası Balkan Üniversitesi’nin çok
amaçlı toplantı salonunda gerçekleştirildi
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ATTO Yönetim
Kurulu toplantısı
onur konuğu Kuzey
Makedonya, Milli Eğitim ve
Bilim Bakanı Dr. Arber
Ademi oldu. MATTO ve IBU
Yönetim Kurulu Başkanı
Ajdovan Ademoski; Milli
Eğitim ve Bilim Bakanı Dr.
Arben Ademi’yi Uluslararası
Balkan Üniversitesi’nde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, IBU’nun
ve Maarif Okullarının
Makedonya Eğitime katkısından ve gelişiminden bahsetti.
Ademoski, Uluslararası
Balkan Üniversitesi özelde
olmak üzere diğer tüm yük-

seköğretim kurumlarıyla
Milli Eğitim ve Bilim
Bakanlığının yakın temasta
bulunarak Makedonya’da
eğitimin planlı bir şekilde
daha da ileri götürülmesi
gerektiğine olan inancını
Bakan Ademi ile paylaştı.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; Bakan Ademi;
daha önce Uluslararası
Balkan Üniversitesi ile yakından görüşmelerinin olduğunu, IBU’nun hızlı ve memnuniyet verici gelişimini yakından takip ettiğini belirterek,
Uluslararası Balkan
Üniversitesi’nin yeni hazırlanan eğitim yasasında büyük
katkılarının olduğunu dile
getirdi. Milli Eğitim ve Bilim
Bakanlığının Uluslararası

Balkan Üniversitesi mevcut
olan bağın iş birlikleriyle
daha da kuvvetlendirileceğini
ifade etti. IBU Rektörü Prof.
Dr. Mehmet Dursun Erdem,
üniversite hakkında ve gelecek projeleri hakkında Sayın
Bakanı ve MATTO Üyelerini
bilgilendirdi.
IBU Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı ve MATTO
Başkan Yardımcısı Imer
Selamni, balkanlarda heyecan
yaratacak bir fakülte kurma
hazırlığı içinde olduklarını,
Balkanların en seçkin akademisyenleri ile görüşüldüğünü
ve çok ciddi işbirlikleriyle
yeni kurulacak olan fakültenin alanında hem seçkin hem
kaliteli hemde nitelikli bir
eğitim vereceğini dile getirdi.

SAYFA 11

25 Mart 2019
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SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Balkan Haberleri 11

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal
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Balkan şampiyonu güreşçinin hedefi büyük
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inikler Balkan Güreş
Şampiyonası'nda grekoromen stil 41 kiloda altın
madalya kazanan milli sporcu Fedai
Murat Aydın, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor. Milli sporcu, yaklaşık 5 yıl önce Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyesinin açtığı
gençlik merkezinde öğretmenlerinin

yönlendirmesiyle güreşle tanıştı. Bu
branşta kendini kısa sürede geliştiren
Fedai Murat Aydın, Şanlıurfa
Büyükşehir Belediyespor Kulübü
bünyesinde katıldığı organizasyonlarda çok sayıda başarıya imza attı.
İki yıl önce Afyonkarahisar'da
düzenlenen organizasyonda Türkiye
üçüncüsü olduktan sonra Balkan
Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil
etmeye hak kazanan Fedai Murat

Aydın, geçen yıl Bosna Hersek'te
düzenlenen Minikler Balkan Güreş
Şampiyonası grekoromen 41 kiloda
altın madalya kazandı.
Şampiyonanın ardından antrenmanlarını aralıksız sürdüren Fedai Murat
Aydın, gözünü Avrupa ve dünya
şampiyonluğuna çevirdi. Fedai Murat
Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşte çok önemli başarılara
imza atmayı hedeflediğini söyledi.

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

Çanakkale şehitleri için pedal
çeviren gönüllüler Üsküp'e döndü
25 Mart 2019 Pazartesi
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uzey Makedonya'nın başkenti
Üsküp'te toplanarak 18 Mart
Çanakkale Deniz Zaferi'nin
104. yılı dolayısıyla Çanakkale'ye
pedal çeviren farklı Balkan ülkelerinden gönüllüler Üsküp'e döndü.
Üsküp merkezli Ekoloji ve Dağcılık
Derneğinin girişimiyle Kuzey
Makedonya, Arnavutluk, Kosova,
Karadağ, Bosna Hersek ve
Sırbistan'dan 7 arkadaş, 10 Mart'ta
Üsküp'te sabah namazını kıldıktan
sonra bisikletleriyle Çanakkale'ye
hareket etmişti. Gönüllüler, yolculuklarını yakından takip etmesi ve verdikleri destekten dolayı Anadolu
Ajansı’nın Üsküp'teki ofisini ziyaret
etti. Yolculukta yaşadıklarını ve duygularını AA muhabirine anlatan 7
arkadaş, yolculuk boyunca Kur'an-ı
Kerim okuyarak Çanakkale şehitleri
için hatim indirdiklerini söyledi.
Üsküplü Jashar Hirda, yolculukları-

nın milletler arası bir köprü vazifesi
görmesi temennisinde bulunarak,
İslam için hayatlarını kaybeden şehitleri andıklarını ifade etti. Gelecek
nesillere İslam ve vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin unutulmayacağı mesajını vermek istediklerini
belirten Hirda, "Tüm Balkanlar,
Türkiye'yi İslam'ın koruyucusu ve
destekçisi olarak görüyor. Güçlü bir
Türkiye olduğu zaman biz de kendimizi daha güçlü ve daha rahat hissediyoruz." dedi. Dedelerinin İslam'ı ve
vatanı korumak için Çanakkale'ye
gittiğini anımsatan Hirda, yolculuk
boyunca bu manevi duyguların kendilerini daha güçlü yaptığını kaydetti. Sırbistan'ın Sancak bölgesindeki
Novi Pazar şehrinden Adnan
Nuhovic Türkiye'yi ilk defa ziyaret
ettiğini ve bu yolculuktan çok şey
öğrendiğini kaydederek,
"Atalarımızın kim olduğunu, İstanbul
ile Türkiye'yi nasıl savunduklarını
Sancak'ta anlatacağım." diye konuştu.

www.balkangunlugu.com

Gümülcine’de
6. Budo Festivali
düzenlendi
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u yıl 6.sı düzenlenen dövüş sanatları festivali, Gümülcine 2. Devlet
Lisesi kapalı spor salonunda gerçekleşti. Festivalin ilk gününde sporcular
hocaları eşliğinde gösteri sundular. İki
günlük festivale Yunanistan genelinden
sporcular katıldı. Budo Festivali’ne
Gümülcine’de dövüş sanatları kurslarında eğitim gören çok sayıda azınlık sporcusu da katıldı. Festivalde kız ve erkek
sporcular yaşlarına göre farklı kategorilerde mücadele ettiler.
www.timebalkan.com’a göre; festivalde,
müsabakalarda Japonya kökenli bir Uzak
Doğu savaş sanatı olan ve Samurayların
savaşlarda silahsız kaldıklarında kullandıkları teknikleri içeren Jujutsu dövüş
sanatı eğitmeni Ahmet Hasan hakemlik
yapan hocalardan biriydi. Jujutsu dövüş
sanatı eğitmeni Ahmet Hasan’ın Maronya
Belediyesi’ne bağlı Yahyabeyli köyündeki
kursunda ve Gümülcine merkezde eğittiği öğrencileri de müsabakalarda mücadele ettiler. Rakiplerini mağlup etmeyi başaran çok sayıda azınlık sporcusu turnuvayı
madalyayla tamamladı.

Elif attı Makedonya
3 puanı kazandı
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uzey Makedonya, EURO 2020
elemeleri ilk maçında konuk ettiği Letonya’yı 3-1’lik skorla mağlup etti. Makedonya Milli Takımı, birkaç
Avrupa kentinde düzenlenecek EURO
2020 elemelerine Letonya galibiyeti ile
başladı. www.timebalkan.com’a göre:
Makedonya evinde ağırladığı
Letonya’yı Ercan Aliovski’nın 11. dakika ve Elif Elmas’ın 29. ve 90+3. dakikalarda attığı gollerle mağlup etti. Aynı
zamanda Makedonya Milli Takımı ile
100. maçına çıkan Goran Pandeve,
Makedonya Futbol Federasyonu ve
UEFA tarafından plaket verildi.

