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Kosova Türkleri Milli Bayramı münasebetiyle
Kosova başbakanlığında tören düzenlendi

Türkİye ve romanya
ekonomide stratejik ortak 

Sayfa 8’deProf. Dr. Ata ATUN

GİDİŞAT 
PEK İYİ DEĞİL!

¥ ticAret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından düzenlenen
"Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı
Forumu"na katıldı. Pekcan,
Türkiye ile Romanya’nın 1990
yılından bu yana karşılıklı ekono-
mik ve ticari ilişkileri artırdığını
ifade ederek, 2011'den itibaren
Romanya ile stratejik ortak olun-
duğunu söyledi.Pekcan, Türk iş
insanlarını Romanya'da iş yapma-
ya davet ederken aynı zamanda
Türk iş insanlarını da Romanya'da
iş yapmaya davet ettiklerinden
bahsetti. 10’da

Haradinaj’dan Kosova
Türkleri’ne teşekkür

¥ koSovA Başbakanı Ramush
Haradinaj’ın himayesinde yapılan töre-
ne, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakçı, Kosova Kamu
Yönetimi Bakanı Mahir Yağcılar,
Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri,
Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı
Sakar, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosu
Eylem Altuntya, Mamuşa Belediye
Başkanı Abdülhadi Krasniç,  milletvekil-
leri Müferra Şinik, Fikrim Damka ve
meclisteki diğer topluluk milletvekilleri,
Kosova ve Kosova’daki Türk kurum ile
kuruluş temsilcileri katıldı. Kosova
Türkleri’nin bayramını kutlayan  ve
gelişmesinde gösterdiği başarılar nede-
niyle tebrik eden Başbakan Ramush
Haradinaj, törende yaptığı konuşmada,
Kosova Türklerinin dil, kamu kurumla-
rında temsili, Kosova’da Türk topluluğu-
nun karar alma sürecindeki  rolünde
ilerleme sağlandığını belirterek, Kosova
devletinin konsolidasyon sürecinde gös-
terdiği gayretten dolayı Kosovalı
Türklerine teşekkürlerini ifade etti. 4’te

Sırbistan'da iktidara
deStek mitingi
¥ SırbiStAn'ın başkenti
Belgrad'da, "Sırbistan'ın Geleceği"
sloganıyla iktidara destek mitingi
düzenlendi. Başkentteki meclis bina-
sı önünde düzenlenen ve son 20
yılın en büyük mitingi olarak nite-
lendirilen "Sırbistan'ın Geleceği"
mitingine, ülkenin dört bir yanından

yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açık-
landı. Vucic, Sırbistan'ın, SNS'nin ikti-
dara geldiği dönemde tarihte ilk kez
bütçe fazlası verdiğini aktararak,
"İktidara geldiğimizde küllerle değil
közle karşılaştık. Önce o közleri sön-
dürdük, sonra Sırbistan'ı küllerinden
doğurttuk." ifadelerini kullandı.

¥ Müslüman ve
Ortodoks cemaatlere ilk
kez bu yıl maddi destek-
te bulunma kararı alan
hükümet bunun için
bütçeden 20 milyon 770
bin leva ayırdı. Nüfusu 7
milyonun altında olan
ülkedeki yaklaşık 850
bin kişilik Müslüman
cemaatinin giderleri için
5 milyon 770 bin leva
(19 milyon 233 bin lira)
ayrıldı. Bulgar Ortodoks
Kilisesi’nin ihtiyaçlarını
karşılamak için de 15

milyon leva (50 milyon
lira) ödenek sağlanacak.
İktidardaki Bulgaristan'ı
n Avrupalı Gelişimi İçin
Yurttaşlar (GERB) ile
muhalefet konumunda
olan ve üyelerinin
çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH)
ortak girişimiyle onayla-
nan karar, parlamento-
da grubu bulunan milli-
yetçi partilerin tepkisine
yol açmıştı. 5’te

borisov dini cemaatlere
pArA yAğdırdı

Air AlbAniA 
ilk seferine çıktı
ArnAvutluk’un, Türk
Hava Yolları ortaklığında
kurulan ilk ulusal hava yolu
şirketi “Air Albania”,
İstanbul Havalimanı’ndan
Tiran’a ilk uçuşunu gerçek-
leştirdi. Tam kapasiteye
geçmesinin ardından
İstanbul Havalimanı’na
gelen ilk yabancı hava yolu
şirketi olma özelliği taşıyan
Air Albania, İstanbul’dan
Arnavutluk’un başkenti
Tiran’a günde 2 sefer
düzenleyecek. İlk uçuş dola-
yısıyla İstanbul Havalimanı

Dış Hatlar Gidiş Terminali M
Kontuarı’nda tören düzen-
lendi. Air Albania Genel
Müdürü Sinan Dilek, ilk
uçuş dolayısıyla duyduğu
memnuniyeti dile getirdi,
“Air Albania Türk Hava
Yolları’nın yüzde 49’la bir
iştiraki. Aslında Türkiye ve
Arnavutluk arasındaki ikili
stratejik ortaklık neticesin-
de meyve vermiş, 9 aylık bir
çalışma süresinden sonra
uçuşlarına başlayan ve gele-
cek hedefleri büyük olan
bir şirket” dedi. 11’de
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UDEF tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloga-
nıyla 51 ülke ve 91 şehirde gerçekleştirilen uluslararası öğrenci
buluşması Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da yapıldı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Öğrenci Dernekleri
Federasyonu (UDEF) tarafın-
dan "Doğudan Batıya Adil Bir

Dünyaya" sloganıyla düzenlenen "12.
Uluslararası
Öğrenci Buluşması" Bosna Hersek'te

gerçekleştirildi. Anadolu Ajansı’nın
(AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu
ve 51 ülke, 91 şehirde gerçekleştirilen
etkinlik kapsamında, yabancı öğrenci-
ler Uluslararası Saraybosna Üniversi-
tesi'nde (IUS) buluştu. Etkinlikte
konuşan UDEF Öğrenci Birlikleri Ko-
ordinatörü Tolga Demiryol, Türki-
ye'de 203 ülkeden 150 bin yabancı

öğrencinin eğitim gördüğünü aktara-
rak, "UDEF, 15 yıldır yabancı öğrenci-
lerle olan çalışmalarını yürütmektedir.
Dünyaya barış ve kardeşliğin hakim
olmasını istiyoruz." ifadelerini kul-
landı. Organizasyonun final progra-
mının 4 Mayıs'ta İstanbul'da
yapılacağını anımsatan Demiryol,
Bosna Hersek etabının gerçekleşme-

sine katkı sağlayan tüm Türk kurum
ve kuruluşlarına teşekkür etti. IUS
Rektörü Prof. Dr. Ahmet Yıldırım da
uluslararası öğrenci buluşmasına ev
sahipliği yapmaktan duyduğu mem-
nuniyeti dile getirerek, "Daha çok ya-
bancı öğrenci
görmek, üniversitemizin kültürel zen-
ginlikler kazanmasını istiyoruz." dedi.

Sancaklı gençler 
YTB’Yİ zİYareT eTTİ

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
(YTB) desteğiyle yürütülen

“Balkan Gençlik Okulu” programı
kapsamında Sırbistan’ın Sancak
bölgesinden gelen gençler, YTB’yi
ziyaret etti. YTB Başkanı Abdullah
Eren, Balkan coğrafyasının Tür-
kiye için büyük önem arz ettiğine
dikkat çekerek, programın Tür-
kiye ve Balkan ülkelerinde yaşa-
yan gençlerin ortak projeler
yürütmesine katkı sağlayacağını
kaydetti. Yurtdışı Türkler ve Ak-
raba Topluluklar Başkanlığının

desteğiyle yürütülen “Balkan
Gençlik Okulu” programı kapsa-
mında Sırbistan'ın Sancak bölge-
sinden gelen gençler YTB’yi
ziyaret ederek, Başkan Abdullah
Eren ile bir araya geldi. Balkan
Gençlik Okulu programının bütün
Balkan ülkelerinde uygulandığı-
nın altını çizen Eren, gençlere yö-
nelik projelere büyük önem
verdiklerini belirtti. Balkan coğraf-
yasının Türkiye için önem arz etti-
ğini dile getiren YTB Başkanı
Eren, özellikle Balkan ülkelerinde
yaşayan Müslüman toplumunun
tecrübesinden yararlanmak iste-
diklerini ifade etti. Anadolu Ajan-
sı’nın haberine göre; Avrupa’nın
huzuru için Balkanlar'ın istikrarı-

nın önemli olduğunu söyleyen
Eren, “YTB olarak gençlere büyük
önem veriyoruz. Aynı zamanda
önem verdiğimiz coğrafyalardan
bir tanesi de Balkan coğrafyası.
Balkanlar aslında Avrupa’nın göz-
bebeği. Bir Avrupa ülkesinde ya-
şayan Müslümanlar olarak
sizlerin tecrübeleri çok önemli.
Dünyanın ve özellikle Avrupa’nın
huzuru için Balkanlar'ın istikrarı
çok önemli. Biz Türkiye olarak bu
istikrara katkı sağlamak için bu
programı yapmaya karar verdik.
Sadece Sırbistan Sancak bölge-
sinde değil, Balkanlar'ın her ülke-
sinde ‘Balkan Gençlik Okulu’
projesini hayata geçirdik” diye 
konuştu. 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) deste-
ğiyle yürütülen “Balkan Gençlik Okulu” programı kapsamında

Sırbistan’ın Sancak bölgesinden gelen gençler, YTB’yi ziyaret etti

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

10. Balkan Çocuk Şenliği kutlama-
ları kapsamında, Bulgaristan,
Bosna Hersek, Romanya, Sırbis-

tan, Moldova, Yunanistan, Kırklareli
ve Çanakkale'den Edirne’ye
gelen çocuklar Vali
Ekrem Canalp’i zi-
yaret etti. Edirne
Valiliği’nde dü-
zenlenen
programda,
ülke bay-
raklarını ve
yöresel kı-
yafetlerini
giyen 6
ülke 2 şe-
hirden
gelen çocuk-
lar, Vali Ekrem
Canalp ile bir
araya
geldi. Edirne Valisi
Ekrem Canalp, Türkiye
Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu
Önder Gazi Mustafa Kemal Ata-

türk'ün TBMM'nin açıldığı günü ço-
cuklara armağan ettiğini belirterek,
"Ülkemizde tüm dünya çocukları bu-
luşurken; bizler de bu sene 10. Bal-
kan Çocuk Şenliği'nde, Balkan
ülkeleri ve çevre illerden çocukları-
mızı ilimizde ağırlayacağız. Bu bay-
ram vesilesiyle, her zaman ifade ve

iddia ettiğimiz gibi Edir-
ne'nin Balkanlar'ın

barış, ekonomi ve
kültür başkenti

olma hedefine
çocukları-
mızla bir-
likte emin
adımlarla
yürümek-
teyiz. Bu
duygu ve
düşünce-

lerle;
TBMM'nin

açılmasına ön-
derlik eden Gazi

Mustafa Kemal
Atatürk başta olmak

üzere kurtuluş mücadelesi
uğrunda can veren şehitlerimizi rah-
metle anıyorum” dedi. 

EdİrnE VAlİsİ’nİn 
BAlKAnlı KonuKlArı

TİKA’dAn 
TİrAn’A 
sAğlıK 

yArdımı
TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan Arnavutluk acil servis hiz-

metlerine 5 ambulans hibe edildi.
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı önünde düzenlenen törene,
Arnavutluk Sağlık ve Sosyal Güvenlik
Bakanı Ogerta Manastirliu, TİKA Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin,
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük, TİKA Tiran Koordinatörü
Necip Özay Özütok ile ülkedeki sağlık
kurumlarının temsilcileri katıldı. Bakan
Manastirliu, TİKA’nın Arnavutluk’taki
desteklerinin çok boyutlu ve birçok sek-
törde olduğunu söyledi. Sağlığın öne-
mine dikkati çekerek Türk hükümeti ile
TİKA’nın Arnavutluk sağlık sektörüne
sağladığı doğrudan destekleri nedeniyle
teşekkürlerini ifade eden Manastirliu,
“TİKA tarafından hibe edilen 5 ambu-
lans ulusal acil durum filosuna katılarak
acil servise ihtiyaç duyulan kırsal alan-
larda hizmete eklenecek.” diye konuştu.
TİKA Başkan Yardımcısı Çetin de TİKA
olarak yıllık 100’den fazla ülkede top-
lam 2 bin proje hayata geçirdiklerine
dikkati çekti.
Arnavutluk’un yerinin başka olduğunu,
dost ve akraba ülke olarak değerlendir-
diklerini söyleyen Çetin, “Biz Türk dev-
leti ve milleti olarak tüm
ihtiyaçlarınızda yanınızdayız. Bundan
sonra da devam edeceğiz. Bugün maale-
sef dünyadaki bütün sorunlar silahla,
savaşarak çözülmeye çalışılıyor. Fakat
biz Türkiye olarak bunun çaresinin, ila-
cının paylaşma kültüründe yattığını bi-
liyoruz. Paylaşarak dünyadaki bu
ekonomik problemleri giderebiliriz,
verme kültürünü öğretmeliyiz genç ne-
sillere de” ifadelerini kullandı.

"12. UlUslararası 
Öğrenci BUlUşması"

Bosna Hersek'te
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VIÇITIRIN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Türkleri Milli
Bayramı kutlamaları
kapsamında, Çeşme

Derneği’nin 13. Kuruluş yılı
vesilesiyle Berat Maxhuni’nin
“Türk Kültürünün Sadık Ka-
pısı Çeşme Derneği” kitap ta-
nıtımı gerçekleştirildi. Tarihi
Vıçıtırın Kalesi’nde gerçekle-
şen etkinliğe, halk büyük ilgi
gösterdi. Etkinliğin açılış ko-
nuşmasını yapan Tertipleme

Kurulu Başkanı ve Kamu Ba-
kanı Mahir Yağcılar, “bizleri
burada bir araya gelmemize
vesile olan Sayın Berat Max-
huni’ye ve Çeşme Derneği’ne
teşekkür ediyorum. Burada
bizlerle birlikte bulunanların,
bizler için çok değerli bir gün
olan Kosova Türkleri Milli
Bayramını kutluyorum. Bu-
rada kitap tanıtımını yapmak
için bir araya geldik. Türk di-
linde bir eser daha vermenin
heyecanını ve gururunu yaşa-
maktayız. Bu eserin ve etkin-

liklerimizin gerçekleşmesinde
bizlere desteklerini sunan Ko-
sova Hükümeti’ne ve Türkiye
Cumhuriyeti’ne teşekkür edi-
yorum. Daha bir sürü yeni
eserimizi verebilmemize ve-
sile olacak birlik ve beraberli-
ğimiz her zaman daim olsun”
dedi. Türkiye Cumhuriyeti
Kosova Büyükelçisi Çağrı
Sakar da, “burada sizlerle be-
raber bulunmaktan dolayı
çok mutluyum. Bu benim
görevim süresince ilk defa
Vuçıtırn’a gelişim. Sizler, Tür-

kiye ile Kosova arasında en
sağlam, en güzel ve en sa-
mimi köprülerden birisinin
kurulmasına vesile oldunuz.
Bu etkinlik de birlik ve bera-
berlik için en iyi fırsatlardan
biridir. Türkiye Cumhuriyeti
Kosova’ya her alanda destek
verecektir; zira sizlerin refahı
bizim de refahımızdır. Bura-
dan yeni kitabının tanıtımını
yapan Berat Maxhuni ve
Çeşme Derneği’nin kuruluş
yıl dönümünü kutluyorum”
ifadelerini kullandı.

Kosova Türkleri Milli Bayramı kutlamaları kapsamında, Çeşme Der-
neği’nin 13. Kuruluş yılı vesilesiyle Berat Maxhuni’nin “Türk Kültü-
rünün Sadık Kapısı Çeşme Derneği” kitap tanıtımı gerçekleştirildi

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk sanatçılar, Arnavut-
luk’un başkenti Tiran’da
düzenlenen 17. Uluslar-

arası Opera Festivali “Marie
Kraja”da ikincilik ve üçüncü-
lük ödüllerini aldı. Tiran’daki
Ortodoks Katedrali Kültür
Merkezi’nde düzenlenen festi-
valin finaline Arnavutluk Kül-
tür Bakanı Elva Margariti,
Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük ve eşi Ay-
şegül Erdal Yörük ve çok sa-
yıda davetli katıldı. Devlet
Opera ve Balesi Genel Müdür-
lüğü sanatçılarından Ezgi Ka-
rakaya “Marie Kraja” ikincilik
ödülüne layık görüldü. Faik
Mansuroğlu da Arnavut sa-
natçı Nina Muho ile üçüncülük
ödülünü paylaştı. Türkiye’den
Hatice Zeliha Kökçek’in de ka-

tıldığı festivalde birincilik ödü-
lünü Güney Koreli Dongo Kim
elde etti. Festivalin jüri üyeli-
ğini, etkinliğin onur konuğu
Devlet Opera ve Balesi Genel
Müdürü Murat Karahan’ın
yanı sıra Arnavutluk ve farklı
ülkelerden önemli sanatçılar
yaptı. Tiran’da daha önce kon-

serler düzenlediğini ve yeniden
burada bulunmaktan duyduğu
memnuniyeti dile getiren Kara-
han, “Bir Türk olarak Tiran’da
kendimi evimde hissediyo-
rum.” dedi. Festivalin kalite-
sine dikkati çeken Karahan,
Arnavutluk Ulusal Opera ve
Bale Tiyatrosu ile iş birliği için

yetkililerle görüştüğünü ak-
tardı.Arnavutluk Ulusal Opera
ve Bale Tiyatrosu ve festivalin
kurucusu Zana Çela da festi-
vali 1999’da birkaç sanatçı ile
başlatmayı düşündüklerini dile
getirerek, festivalin genç sa-
natçı ve şarkıcıların vokalle-
riyle salonu ısıttığını söyledi.

Türk sanatçılara Arnavutluk’taki
Opera Festivali’nden ödül

TİKA Razgrad Okuma Evi’ni onardı
RAZGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Isı ve Enerji Verimliliği Projesini
Razgrad Okuma Evi’nde uy-
gulayan TİKA, Bulgaristan da

ilk defa kendi logosu ile projesi-
nin açılışını yaptı. Razgrad Valisi
Günay Hüsmen, TİKA Balkanlar
ve Dogu Avrupa Daire Başkanı
Dr. Mahmut Çevik, Türkiye’nin
Burgaz Başkonsolosu Nuray
İnöntepe, sanatçı, akademisyen
ve kursiyerlerin katıldığı açılış tö-
reninde TİKA Proje Tabelası Vali
Hüsmen ile TİKA BADA Başkanı
Çevik tarafından açıldı. www.ti-
mebalkan.com’a göre: açılışta ko-
nuşan Vali Günay Hüsmen:
“Bugün, TİKA tarafından yenile-
nen 1869 Razgrad Okuma Evi bi-
nasını açtık. Bir süre önce, Okuma
evi yönetimi 1954’te inşa edilen
binanın onarım ihtiyacını benimle
paylaştı. Bu onarımın destek ihti-
yacını karşılamak için Ankara’ya

gittim. Bugün bu proje Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko Borisov ile
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan arasındaki iyi iş-
birliği nedeniyle gerçekleşti. İki
ülke arasındaki işbirliğinin ne an-

lama geldiğini pratikte göreceği-
mizden eminim. Asil jest için, Tİ-
KA’ya ve iyi ilişkileri bu bağışı
mümkün kılan iki ülkenin liderle-
rine teşekkür ediyorum. Yapıla-
cak diğer üç projelerimiz; Yarıda

kalan Tsar Boris kilisesininin in-
şaatının tamamlanması, Rusçuk
Üniversitesi Razgrad Şube Binası
Yalıtım Projesi, ve İsperih Beledi-
yesi’nin Sokak Aydınlatma Proje-
leridir” ifadelerini kullandı.

Kosova Türkleri Bayramı 
Vıçıtırın Kalesi’nde kutladı

Deli olaylar başlayalı, size bir
fıkramızı bile anlatmadım. Bu
de-li olaylar nedir sorarsanız

(bizde yerel bir fabrikanın 3D bulaşık
deterjanı vardı, o yüzden aklıma
geldi) darbe-dolar-deprem üçlüsü.
Daha önce biri anlattı mı bilemiyo-
rum, ama anlatacağım fıkrayı çok hoş
buldum.

Kadın, hoca efendinin yanına ağlaya-
rak geliyor (Nasrettin hariç olmak
üzere, herhangi bir hoca efendi olabi-
lir).
– Aman hoca efendi, benim köpeğim
rahmetli oldu. Senden ricam, cenaze-
sini yıkayıp namazını kıldırır mısın?
– Ablaaa, baksana, it gebermişse ge-
bermiş, ona ne rahmetli denir, ne de
cenaze namazı kılınır… Nerden çıktı
o?
– Aman muhterem Hocam, gözünü
seveyim, kıldır şu cenaze namazını,
ben de rahat olayım, huzura kavuşa-
yım. Bizim evde yatıp kalkıyordu, bi-
zimle aynı sofraya oturuyordu, bir aile
ferdi sanki. Bak, para mara umu-
rumda değil, bu hizmet için bin bir
dolar (bu bin bir rakamı masallarda
hikâyelerde sembolik, ondan bu ra-
kamı seçtim, yoksa gerçek kişilerle ve
olaylarla hiç alakası yok) hazırladım,
helal olsun…
Hoca efendi kadına bakmış, elindeki
dolarlara bakmış, bıyığını sıvazlamış,
birden gözlerinden seller akmaya baş-
lamış:
– Allah rahmet etsin! Peki, ablacığım,
rahmetli köpek efendi hastalığında
çok çekmiş miydi?

RAHMETLİ BABAMIN
MÜSLÜMANLIK 

DERSLERİ

Üniversite mezuniyetinden hemen
sonra, asistanlığa başlayana kadar boş
durdum. Boş derken, part-time gaze-
tecilikle uğraştım, ama ana mesleğim
belliydi. Annemle babamın çevresi de
vardı, fakat torpil çek, falanla görüş
diyemezdim. Falan yere beni tavsiye
edin bile diyemezdim. Deseydim, ba-
bamdan o kadar fırça yerdim ki…
Aklımın ucundan geçseydi bile, di-
lime hiçbir zaman düşmezdi. Her
zaman, böyle ufak tefek torpiller söz
konusu olunca, illa ki haram işlemek
istersen git domuz eti ye, içki iç, bo-
şuna namaza durma, elin hakkına gir-
mekten daha güzel derdi. Benim de iş
yeri hakkım yok mu sorsaydım, bunu
bildiklerinle elde edeceksin derdi.
Nasıl elin hakkına girebilirim, not or-
talamam yüksek, pratiğim de iyi…
İyiyse, hakkın varsa, nasibin de olur.
Yani, aklıma böyle bir torpil istemesi
gelse, oracıkta, aklımın ucunda ba-
bamla diyalog kurardım, olası tartış-
maya hazırlık yapardım… Her
seferinde de yenilmiş olacağımı anla-
yınca bir kere bile ağızımdan kaçır-
madım.

Çocukluğumda dinimi ara sıra gitti-
ğim Elifba kursuyla evdeki büyükle-
rimden öğrenmiştim. Gözyaşı akıtan,
cezbelenen vaizler yoktu Sosyalist
Yugoslavya’da. Rahmetli babam da
dinini annesinden öğrenmişti. Elifba
kursuna bile doğru dürüst gidememiş,
ortaokul çağında Foça’daki evden ay-
rılıp Saraybosna’ya okumaya gelmiş.
Kuzenleri II. Dünya Savaşı’ndan önce
bile kızılımsıydı. Hele de komünizm
gelince… II. Dünya Savaşı sırasında,
Sırp ırkçı Çetnik askerleri babamın
babasını öldürmüş, annesi ise iki
halam ve amcamla Saraybosna’ya
muhacir olarak gelmiş. Babam bir ara
Partizan askeri. Kiralık bir ev tutuyor-
lar, kirası ne kadar az olursa olsun,
yine de babaannemin getirdiği altınlar
kira masraflarında, karaborsadan al-
dığı un-şeker-yağda çabucak eriyor.
Savaş bitince babam öğretmenlik lise-
sinden mezun, kimya mühendisliğine
başlıyor. Ancak genç öğretmen olarak
bir köye atanmış (devletin emrine tabi
olmak zorunda), akabinde Saraybos-
na’ya geri gelmiş. ‘Yoldaşları’ hemen
bir lojman teklif ediyorlar, hani kısa
bir öğretmenlik döneminden sonra bir
ilkokul kurucu müdürü olmuş, yirmili
yaşlarında, az değil… Şehir merke-
zinde devletin el koyduğu, savaş sıra-
sında Naziler tarafından toplama
kamplarına götürülmüş Yahudilerin
daireleri, savaştan sonra kaçmış veya
savaş zulümlerinden dolayı mahkûm
edilmiş Ustaşaların da daireleri boş
duruyormuş. İşte onlardan birini teklif
etmişler. Babam mutluluktan uçarak o
kiralık eve gelmiş, annesine durumu
anlatmış. Nihayet rutubetli kiralık
evden, kiradan kurtulacaklarmış. An-

nesi abdest almış, elinde Kur’an:
“Kitap üstüne yemin ediyorum, biri-
nin malına mülküne konarak hakkına
gireceğime, dördünüzü kefene sarılı
görmeyi tercih ederim.” Ağır ve
büyük söz. Üstüne bir şey denmez.
Rahmetli babamın Müslümanlık anla-
yışı bu sözün üzerinde kurulmuş.

Çalışmaya başladığımda da ilk maaşı-
mın ne kadar olacağını merak ettim,
babamın yanında ağzımdan kaçırdım.
O kadar öfkelenmiş, bağırmış: eme-
ğim boşuna gitti, kimi yetiştirdim,
eğitim sektöründe veya akademik ça-
lışmalarda para düşünülmez, konuşul-
maz, bunun gibi işlerde idealistleri
çalıştırmak lazım, para mara düşünen-
leri değil.

Yıllarca okuduğum kitaplardaki Müs-
lümanlığı da babamın Müslümanlı-
ğına benzetiyordum. Hani,
peygamber örnekleri, İbrahim Ethem,
evliyalar, mutasavvıflar… Hazreti
Yusuf Mısır’a sultan olduğunda kar-
deşlerine, babasına akraba ilişkilerin-
den dolayı buğday vermemiş. Hak
ettikleri kadar vermiş. Diğer ihtiyacı
olanlara verdiği kadar. Her yerde gör-
düğüm örneklerde tevazu, yardımse-
verlik, doğruluk, dürüstlük, kul
hakkına saygı vardı. Bu sıfatların neti-
celeri olan, gizli âlemden gelip gizle-
nen kerametleri sırf bu sıfatları
vurgulayan simgeler olarak algılamış-
tım.

BAB-I ABİ ERBABI

Zaman değişti. Bu zamana kadar sa-
dece kitaplarda gizli ve nadir insan-
lara gösterilen kerametler alemin
ağızında sakız gibi çiğnenmeye başla-
mış. Keramet sahibi olduklarını iddia
edenler bu küresel köyün her tarafın-
dan fışkırıyor. Rüyalarda Peygam-
ber’i görüyorlar, mesajlar
aktarıyorlar… Az kalsın Peygamber
onlara tweet attıracak, Facebook du-
rumlarını dikte edecekti.

İslamiyet’in, maneviyatın bu kadar
canlı olduğu bir dönemde anlamadı-
ğım bir şey var: Kitaplarda okuduğum
eski mutasavvıf ve âlimler biat vere-
cekleri kişilerden zahiri ilimleri, ma-
kamı, hırsı, mal-mülkü terk etmelerini
isterlerdi. Hizmet et, gayret ver, nasi-
bini alırsın derlerdi. Keramet sahibi
(hatta daha da üstün) olduklarını iddia
eden hocalar ise müritlerini zahiri
ilimlere, paraya, dünya kazanmaya
teşvik ediyorlar. Eskiler talibin birçok
kaynak okumasını, uzun süre tefekkür
etmesini, tekke matbahında pişmesini,
diğer gönül insanlarının ilminden isti-
fade etmesini talep ediyorlardı. Zama-
nımızda bilgi de, maneviyat da hazır
çorba gibi oldu, poşet yerine kendi
dersini/makalesini/kitabını veriyor,
sıcak suda karıştır iç, artık yolculu-
ğunu tamamlamış oldun. Sınav soru-
ları verilir, eğitim seviyesi
düşürülür… Eskiler emeğiyle geçini-
yormuş, zamanımızdakiler ise mürit-
lerini satranç figürleri yerine
kullanarak belirli yerlere yerleştiriyor,
onlardan aldıkları haraçla geçiniyor-
lar. Eskiler saygıyla iktidardakilere
nasihat veya eleştiriyle yaklaşıyordu.
Şimdikiler çanağını yalayarak iktidar-
dakinin koynuna (saray erkânına diye
oku) girmek istiyor, olmazsa, ayakla-
narak bizzat iktidara veya belli ma-
kamlara gelmeye çabalıyorlar.

Sadık Yalsızuçanlar’ın roman kahra-
manı Diyamandi’nin Yaman Dede’ye
dönüşmesine sebep, bir Müslümanla
gayrimüslimin davasına bakan kadı-
nın Müslümanın haklı olması yönün-
deki arzusu ve pişmanlığı. Bir
düşünce için pişmanlık bir tarafta,
“benimki bu yere gelsin” uğruna tu-
zaklar, oyunlar, haksızlıklar diğer ta-
rafta. Önemli görevlerin “bizim
cemaatten/takımdan/taraftar ekibin-
den/müzisyen hayranlarından” ehil ol-
mayana verilmeleri… Yeter ki güçlü
bir abin olsun, kapısına yaslanır geçi-
mini sağlarsın. Önemli zannettiğin ki-
şilerle fotoğraf çektirir, sosyal
medyada paylaşırsın. Kafanda mesle-
ğinden bir zerre bilgi kalmamışsa, sı-
navlarını kopya çekerek mezun
oldunsa, alın teri ile bir okuldan çıka-
nın, işini bilenin hakkını çiğnedinse…
“Bir kez gönül yıkdın ise, bu kıldığın
namaz değül, Yetmiş iki millet dahi
elin yüzün yumaz değül”.

Yorgunum ve bu tezatlarda Müslü-
manlığı arıyorum. Para ile alınmaz,
tek onu biliyorum.

MÜSLÜMANLIĞI
ARARKEN

Saadet NEBİ
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür
Vakfı Genel Başkanı Sinan Ateş,
KDTP Genel Başkanı ve Kosova

Kamu Hizmetler Bakanı Mahir Yağcı-
lar’ın resmî daveti üzerine Balkan top-
raklarına ziyarette bulundu. Genel
Başkan Sinan Ateş, Makedonya Kalkan-
delen’de Harabati Baba türbesini, ardın-
dan Makedonya Büyükelçiliği’ni ziyaret
ederek Müsteşar Umut Lütfi Öztürk’ün
misafiri oldu. Ardından Vizyon Üniversi-
tesi’ni ziyaret ederek Üniversite Rektörü
Prof.Dr. Fadıl Hoca ile bir araya geldi.
Sinan Ateş, Gostivar’da Türk gençleri ile
buluştu. Buradaki gençlere, Ülkü Ocak-
ları tarafından çıkarılan yayınlardan he-
diye etti. 
KDTP Genel Başkanı ve Kosova Kamu
Hizmetler Bakanı Mahir Yağcılar’ın
resmî daveti ile Kosova Başbakanlığında
düzenlenen 23 Nisan Kosova Türk milli
bayramı kutlamalarına katılan Ülkü
Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel
Başkanı Sinan Ateş, Kosova Başbakanı
Ramush Haradinaj ve Kosova’daki Türk
temsilcileri ile bir araya geldi. Ayrıca
Ateş, Priştina Devlet Üniversitesi Türko-
loji Bölüm Başkanı Prof.Dr.İrfan Mo-
rina’ya ziyarette bulundu.
Balkanlarda çeşitli ziyaretlerde bulunan
Ateş, kalabalık bir heyetle Sultan
1.Murad Hüdavendigar türbesini ziyaret
etti. Ateş, Sultan 1.Murad Hüdavendi-
gar’ın türbesinden Türkiye’ye şu mesajı
yolladı: “Nizam-ı Alem İ'lay-ı Kelimatul-
lah davası için buralara kadar gelip Allah
davasını yayan ceddimiz Sultan Murad
Hüdavendigar Hazretlerinin Koso-
va'daki türbesindeyiz. Sultan Murad
Hazretlerinin iç organları burada metfun-
dur, vücudu ise Bursa'dadır. Dolayısıyla
Bursa ile Kosova ebediyen kardeştir. Ko-
sova'dan Bursa'daki kardeşlerime, Türki-
ye'deki kardeşlerime selam olsun!”

Ülkü Ocakları 
Kosova’ya Bakan 
Yağcılar’a gitti

Kosova TürKleri
milli bayramı kutladı

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesinin Yurt
Dışı Türkler ve Akraba Top-

luluklar Başkanlığının desteği
ile gerçekleştirdiği “Bilim Sey-
yahları Projesi”, Kosova’da da
büyük ilgi gördü. Kartal Ana-
dolu İmam Hatip Lisesi tara-
fından hazırlanarak, Balkanlar
turuna çıkan “Bilim Seyyahları
Projesi” Kosova’da ilgiyle kar-
şılandı. Tarihi Prizren şehrinde
vatandaşlarla buluşan bilim
seyyahları, Prizrenlilere tekno-
lojiyle dolu bir gün yaşattı.
Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; projenin açılışı Prizren'in
Şadırvan Meydanı'nda gerçek-
leşti. Açılışa Yurt Dışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkan-
lığı Kosova Masası Sorumlusu
Erkan Girişit, Kartal Anadolu
İmam Hatip Lisesi Müdürü

Mithat Tekçam, Kosova Ulus-
lararası Maarif Okulları Priz-
ren Okul Müdürü Ali Sedat
Aslan, Kosova Alauddin Med-
resesi Müdürü Yakup Çunaku,
öğretmenler ve çok sayıda öğ-
renci katıldı. 
Balkanlar turunun ilk durağını
oluşturan Prizren’de bilim sey-
yahları, gerçekleştirdikleri bi-
limsel faaliyetlerle halkın
beğenisini topladı. “Bilim eğ-
lence dünyasını keşfedin” slo-

ganıyla bilime ilgi duyanlar,
bilim alanındaki çeşitli etkin-
likleri yakından izleme fırsatı
buldu. Programda fizik,
kimya, matematik, robotik,
teknoloji, buluş, arkeoloji, mi-
marlık, tarih, coğrafya gibi
farklı alanlarda olduğu gibi
resim ve film gibi sanat alanla-
rından da içerikler yer aldı. Et-
kinlikler Kosova'nın yanı sıra
Arnavutluk ve Karadağ’da da
gerçekleştirilecek. 

Prizren’de bilim 
seyyahlarına yoğun ilgi

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’nın dört bir ya-
nından gelen Kosovalı
Türk öğrenciler,  23

Nisan Kosova Türkleri Milli
Bayramı vesilesiyle Ko-
sova Meclisi’ni ziyaret
etti. Kosova’da Türkçe
eğitimin yapıldığı 5
ayrı belediyeden
gelen Türk öğrenciler,
Kosova Meclisi’ni şen-
lendirdi. Öğretmenleri-
nin eşliğindeki öğrenciler

Kosova Meclisi lobisinde Ko-
sova ve Türk bayraklarını dal-
galandırarak, renkli
görüntülere sahne oldu. Öğret-
menler ve öğrenciler Meclis zi-

yareti vesilesiyle oldukça heye-
canlıydılar. Türk öğrenciler
daha sonra Kosova Meclisi
genel kurul salonuna geçerek
Bakanlar ile milletvekillerinin
koltuklarına oturdu. Meclis

kürsüsünden öğrencilere ses-
lenen Kosova Demokra-

tik Türk Partisi
(KDTP) Genel Baş-
kanı ve Kosova
Kamu Yönetimi Baş-
kanı Mahir Yağcılar,

öğrencilerin 23 Nisan
gününü kutlayarak, eği-

timlerinde başarılar diledi. 

Kosova Meclisi’nde Türk
öğrencilerin sesi yankılandı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Türkleri Milli Bayramı
münasebetiyle Kosova başba-
kanlığında tören düzenlendi. Ko-

sova Başbakanı Ramush Haradinaj’ın
himayesinde yapılan törene, Türkiye
Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kay-
makçı, Kosova Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Ba-
kanı Rasim Demiri, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye’nin
Prizren Başkonsolosu Eylem Altuntya,
Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi
Krasniç,  milletvekilleri Müferra Şinik,
Fikrim Damka ve meclisteki diğer top-
luluk milletvekilleri, Kosova ve Ko-
sova’daki Türk kurum ile kuruluş
temsilcileri katıldı. Kosova Türkleri’nin
bayramını kutlayan  ve gelişmesinde
gösterdiği başarılar nedeniyle tebrik
eden Başbakan Ramush Haradinaj, tö-
rende yaptığı konuşmada, Kosova
Türklerinin dil, kamu kurumlarında
temsili, Kosova’da Türk topluluğunun
karar alma sürecindeki  rolünde iler-
leme sağlandığını belirterek, Kosova
devletinin konsolidasyon sürecinde
gösterdiği gayretten dolayı Kosovalı
Türklerine teşekkürlerini ifade etti.
Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faruk Kaymakçı da törende yaptığı ko-
nuşmada, “ Kosova kendisini oluşturan
yapılardan bir tanesi olan Türk top-
lumu için böylesi bir gün ilan ederek,
aslında Avrupa’da coğrafya olarak
küçük de bir ülke olsa çok büyük bir
örnek sergiliyor. Bizim Avrupa ‘da ve
Avrupa Birliği’nde (AB) görmek istedi-
ğimiz de bu. Etnisitesi, dini mezhebi ne
olursa olsun, tüm toplumların birlikte

ve huzur içinde yaşayabilmesidir” ifa-
desini kullandı.  Kosova’nın bunun çok
iyi örneği olduğuna işaret eden Bakan
Yardımcısı Kaymakçı,  “Kosova’nın
bayrağındaki 6 yıldız, Kosova’nın temel
taşlarını yansıtıyor ve bu 6 yıldızın
hepsi burada kardeşlik, huzur, dostluk
içinde olduğunu görmekten  memnuni-
yet  duyuyoruz. Kosova’daki Türk top-
lumunu, Türkiye ile Kosova arasında
çok sağlam bir köprü olarak görüyoruz
ve daha da güçlenmesini umut ediyo-
ruz” dedi. Kosova’nın tüm ülkelerce ta-
nınması için ve tüm uluslararası
kuruluşlara üye olması için de elerin-
den gelen her türlü desteği sürdürecek-
lerini belirten Bakan Yardımcısı
Kaymakçı, “ Dostluk ve kardeşliğimizin
daha da güçlenmesini arzu ediyoruz.
Kosova ile birlikte her türlü terör örgü-
tüne karşı PKK’dan FETÖ’ye kadar
tüm terör örgütlerine karşı ortak müca-
dele etmemiz Avrupa’da barış, huzur
ve istikrar için çok önemli” ifadesini
kullandı.
Kosova Türkleri Milli Bayramı Tertip-
leme Kurulu Başkanı, Kosova Demo-

kratik Türk Partisi (KDTP) Genel Baş-
kanı ve Kamu Yönetimi Bakanı Mahir
Yağcılar da  bugünün birlik ve beraber-
lik  günü olduğunu hatırlatarak, “Bugü-
nün  vatanımız Kosova’ya var olan
sevdamız ve kendi topluluğumuza var
olan sevdamızın nişanesidir “ dedi. Bu-

günün Kosova ile Türkiye arasındaki
ilişkiler için de ayrı bir anlam taşıdı-
ğını kaydeden Bakan Yağcılar, hükü-
mete, topluluklara yönelik gelişme
stratejiler ile dillerin eşit uygulan-
ması, Türk dilinde eğitimin gelişmesi
için çabalara yoğunluk katarak des-
teklerine devam etmesi çağrısında
bulundu. Kosova’da Türklerin yaşa-
dığı belediyelerde Kültür Merkez-
leri’nin yapımına gerek
duyulduğunu kaydeden Bakan Yağ-
cılar, Türk işletmeleri ve tarımcılara
sübvansiyon sağlanmasını talep etti.
Kosova Meclis başkan yardımcısı
Müferra Şinik konuşmasında Koso-
va’da azınlıktaki topluluklara hükü-
metin ayırdığı fonların  geçen yıl  1
milyom 800 bin Euro’dan  bu yıl 2
milyon 500 Euro’ya çıkarıldığına işa-
ret ederek, Mamuşa Belediyesi’nde
sel felaketinden sonra büyük destek-

ler sunulduğunu belirtti. Bu fonlardan
evsizlere ev yapımının gerçekleştiğini,
sivil toplum kuruluşlarının projelerinin
desteklendiğini kaydeden Şinik, kültür
merkezlerin yapımına devam edilece-
ğini söyledi.

Kosova Türkleri Milli
Bayramı münasebetiyle

Kosova başbakanlı-
ğında tören düzenlendi
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BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da,
"Sırbistan'ın Geleceği" sloganıyla
iktidara destek mitingi düzen-

lendi. Genel başkanlığını Sırbistan
Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in
yaptığı iktidardaki Sırp İlerleme Par-
tisi (SNS) tarafından düzenlenen mi-
tinge, Cumhurbaşkanı Vucic,
Başbakan Ana Brnabic, Dışişleri Ba-
kanı İvica Dacic ve Meclis Başkanı
Maja Gojkovic'in yanı sıra Bosna Her-
sek Devlet Başkanlığı Konseyi Baş-
kanı Milorad Dodik ile Macaristan
Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da ka-
tıldı. Başkentteki meclis binası
önünde düzenlenen ve son 20 yılın en
büyük mitingi olarak nitelendirilen
"Sırbistan'ın Geleceği" mitingine, ülke-
nin dört bir yanından yaklaşık 150 bin
kişinin katıldığı açıklandı. Cumhur-
başkanı Vucic, burada yaptığı konuş-
mada, Sırbistan-Kosova diyaloğu,
NATO bombardımanı, ülke ekono-
misi ve Bosna Hersek'in iki entitesin-
den biri olan Sırp Cumhuriyeti (RS)
ile yakın ilişkilerden bahsetti. Sırbis-

tan'ın gelecek vizyonunu mitinge katı-
lan vatandaşlarla paylaşan Vucic, Sır-
bistan'ın, SNS'nin iktidara geldiği
dönemde tarihte ilk kez bütçe fazlası
verdiğini aktararak, "İktidara geldiği-

mizde küllerle değil közle karşılaştık.
Önce o közleri söndürdük, sonra Sır-
bistan'ı küllerinden doğurttuk." ifade-
lerini kullandı. Ülkede "5 milyondan
yalnızca biri" sloganıyla aralık ayın-

dan bu yana devam eden hükümet
karşıtı protestoya değinen Vucic, "Bu-
rası demokratik bir ülke. Kimse so-
runlarını baltalarla, urganlarla ve
şiddetle çözemez." diye konuştu.

Vucic’ten Belgrad’da
göVde gösterisi

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı,
Sofya’da gerçekleştirilen Bul-
garistan ve yurt dışından aşırı

sağ örgütlerinin buluşması etkinli-
ğinden dolayı duyduğu öfkeyi dile
getirdi. Dışişleri Bakanlığından ya-
pılan yazılı açıklamada Bulgaris-
tan’ın çeşitli şehirlerinde ölüm
ilanları ve Adolf Hitler’in propa-
ganda afişlerinin asılmasının yanı
sıra vandallar tarafından anıtlara
ve kamu binalarına Nazi sembolle-
rinin çizilmesini, kaba bir provo-
kasyon ve Bulgar toplumunun
ahlakına ve Bulgaristan’ın tarihine
bir saldırı olarak nitelendirildi.
www.timebalkan.com’a göre; açık-
lamada şu ifadeler yer aldı: ”Ya-

bancı düşmanlığı, anti-semitik ve
ırkçı mesajlar veren bu tür eylem-
leri, bir kez daha kesinlikle ve şid-
detli bir şekilde kınıyoruz. Bu tür
bir sinizmin tezahürlerinin ülke-
mizde yeri yoktur ve her türlü fa-
natizme ve aşırılıkçılığa her zaman
karşı çıkmış olan halkımızın değer-
lerini yansıtmaz. Nefret ideolojisi,
tezahürleri ile birlikte kanunun cid-
diyetle uygulanması gereken bir
eylemdir. Bu, bakanlığın ülkedeki
olası tüm anti-semitizm, yabancı
düşmanlığı, ırkçılık ve nefret söy-
lemlerini engellemek için her türlü
çabayı gösterdiği ve göstermeye
devam edeceği Bulgaristan hükü-
meti ve yetkili kurumlarının ortak
bir taahhüdüdür. Bu, Avrupa ve
dünya çapındaki süreçler çerçeve-
sinde yapılan aktif iş birliği yoluyla
da yapılan bir şeydir”

SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan hükümeti ilk kez bu
yıl aldığı kararla Müslüman ve
Ortodoks cemaatlere bütçeden

20 milyon 770 bin leva (yaklaşık 70
milyon lira) kaynak aktaracak. Bulga-
ristan hükümetinden yapılan yazılı
açıklamaya göre, nüfusu 7 milyonun
altında olan ülkedeki yaklaşık 850 bin
kişilik Müslüman cemaatinin giderleri
için 5 milyon 770 bin leva (19 milyon

233 bin lira) ayrıldı. Bulgar Ortodoks
Kilisesi’nin ihtiyaçlarını karşılamak
için de 15 milyon leva (50 milyon lira)
ödenek sağlanacak. Anadolu Ajan-
sı’nın haberine göre; Başbakan Boyko
Borisov yaptığı açıklamada, dini cema-
atlere değer verildiğini belirterek, "Sa-
yemizde Paskalya bayramı öncesi
papazlarımız maaşlarını alabilecek"
dedi. Parlamento mart ayında Bulga-
ristan Müslümanları Başmüftülüğü-
nün eski dönemlerden biriken 8
milyon levalık (yaklaşık 27 milyon lira)
borcunu 10 yıl vadeyle ödemesini ka-

rarlaştırmıştı. İktidardaki Bulgaris-
tan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar
(GERB) ile muhalefet konumunda
olan ve üyelerinin çoğunluğunu Türk-
lerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nin (HÖH) ortak girişimiyle
onaylanan karar, parlamentoda grubu
bulunan milliyetçi partilerin tepkisine
yol açmıştı. GERB milletvekilleri, kara-
rın esas amacının Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğüne destek
sağlayan Türkiye Diyanet İşleri Baş-
kanlığı’nın etkisini sınırlandırmak ol-
duğunu öne sürmüştü.

KASTAMONU
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Aydın, Kastamonu Üniversitesi Türk
Dünyası Uygulama ve Araştırma Mer-
kezince Bilgehan Bilgili Merkez Kütüp-

hanesi Konferans Salonu’nda düzenlenen,
“1913 Batı Trakya Cumhuriyeti ve Lider Dr.
Sadık Ahmet Paneli”nin açılışında, Osman-
lı’nın Batı Trakya’da yüzyıllar boyunca hüküm
sürdüğünü hatırlattı. Batı Trakya ve Balkan
coğrafyasının kadim bir Türk yurdu olduğunu
vurgulayan Aydın, “Osmanlı’nın yüzyıllarca
hüküm sürdüğü bu coğrafyada yaşayan azın-
lıklar, 18. yüzyıldan itibaren artan mikro milli-
yetçiliğin tesiriyle Türklere karşı
ayaklanmışlardır.” diye konuştu. Trakya’da
kalan Türklere baskı yapıldığını belirten Aydın,
şöyle devam etti: “Bu coğrafyadaki soydaşları-
mız, o tarihlerden bugünlere kadar asimilasyon
politikaları başta olmak üzere birçok sıkıntı ya-
şamışlardır. Bugün bu baskı ve zulüm devam
edebilmektedir. Batı Trakya Türkmenleri lideri
rahmetli Dr. Sadık Ahmet, hakları Yunanistan
tarafından gasbedilen Batı Trakya Türklerinin
dertlerini dünyaya duyurmaya çalışan vatan
sevdalısı bir dava adamıdır”

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, "Sırbistan'ın Geleceği" sloganıyla iktidara
destek mitingi düzenlendi. Başkentteki meclis binası önünde düzenlenen ve
son 20 yılın en büyük mitingi olarak nitelendirilen "Sırbistan'ın Geleceği" mi-
tingine, ülkenin dört bir yanından yaklaşık 150 bin kişinin katıldığı açıklandı

Dr. Sadık Ahmet 
Kastamonu’nda anıldı

Ahmet GÖKSAN

YOLUN 
ULUSALI

“Rum’lar, Türk tarafına Anayasanın 13
maddesinin değiştirilmesini önerdikleri
gün, Türk halkına saldırı hazırlıklarını da
başlatmışlardı”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Amerikan yönetiminin başında bu-
lunan kişi geçtiğimiz günlerde ku-
yuya bir taş daha atarak Golan

Tepeleri’nin İsrail’e ait olduğunu söylü-
yordu. İsrail’in 1967 yılında Suriye’ye ait
olan Golan Tepeleri’ni işgali BM Güven-
lik Konseyi’nin 477 sayılı kararının aksine
bu açıklamayı yapması zaten gergin olan
bölgenin daha da gerilmesine neden olu-
yordu. Bu taş atması yetmiyormuş gibi
bazı akıl daneler Golan Tepeleri’nin işga-
lini Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kıbrıs’a
yaptığı yasal müdahale ile eşit tuttuğunun
türküsünü çığırıyordu. Bu yönlü yaklaşımı
öne çıkaranlara elmalarla armutların topla-
namayacağını söylemekle yetineceğiz.
Bunun bir adım ötesinde ise samanla sapı
karıştırmak olarak dileyenler de alabilirler. 
İngiltere’nin AB’nden boşanması isteği
boyut kazanarak devam ediyor. Gelinen
nokta adı geçen ülkenin yeni evlenen geli-
nin baba evinden ayrılarak yeni evine gi-
derken yaşadığı duygusu ile bire bir
örtüşüyor. İngilizlerin bir bölümü kalalım
derken diğer bir bölümü ise boşanma da-
vasının bir an önce sonuçlanmasının hesa-
bını yapıyor. 
Bu gelişmeler yaşanırken Fransa’nın en
önde gideni Bay Macron Ermeni savlarını
destekleyen bir kararı açıklıyordu. Fransa
Parlamentosu aldığı yeni bir kararla 29
Ocak 2001 tarihinde itibaren bu savları
kabul ettiğini duyuruyordu. Bundan böyle
24 Nisan günü “Ermeni soykırımını Anma
Günü” olarak kutlanacaktır. Paris’te resmi
devlet töreni yapılmasının kabul edilme-
sine karşın diğer kentler ve bölgelerdeki
kutlamalar yerel idari amirlerin sorumlulu-
ğuna bırakılıyor.
Bugüne değin dost olduğuna inanmadığı-
mız Fransa alınan bu kararla Türkiye
Fransa ilişkilerini de dinamitlenmesine
katkı vermiş oluyor. Yaşanan bu olay em-
peryalist ülkelerle dostluğun kurulamaya-
cağını aldıkları bu kararla bir kez daha
kanıtlamış oluyorlar. Onların bu çıkışla-
rına karşın bilimsel verilerle yanıt verme-
nin doğru bir tavır olacağının bilinmesini
istiyoruz. Bundan böyle şu ülke bunu
yaptı. Diğeri de bağlayıcı olmayan karar
aldı. Hukuki bir değeri yok söylemlerini
bir köşeye bırakarak yukarıda da değindi-
ğimiz çıkışlarla zemin kazanmamız gereki-
yor. Bilim üreten kuruluşlara da büyük
görev ve sorumluluk düşüyor.
Önümüzdeki Mayıs ayında yapılacak olan
seçimlerden sonra AP yeniden şekillene-
cek. Bu arada Bay Nikos Anastasiyadis’in
son dönemde sıklıkla bazı söylediklerin-
den çark ediyor görüntüsü veriyor olma-
sını hedef şaşırtma olarak değerlendirmek
gerekiyor. Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluş
antlaşmaları ile kurulmuş olan düzeni yık-
tıklarını unutarak aynı oyunu bir kez daha
gündeme taşıyor olma oyununun inandırıcı
olmadığını bir kez daha kanıtlamış oluyor.
Yeni çözüm modeli olarak desantrilize fe-
derasyon üzerinden yetkilerin paylaşılması
ile bütün kararlarda olumlu oya gerek kal-
mayacak ve sürdürülebilir bir devlet yapısı
yaratılacağını söyleyebiliyor. 
Bu yönlü bir önerinin yapılıyor olması
Makarios’un 30 Kasım 1963 günlü tehdit
içeren öneri demetinde yazılanlarla bire bir
örtüşmektedir. Başta eski Akel Genel Yaz-
manı Bay Dimitris Hristofyas’ın seçilme-
den önce katıldığı bir toplantıda, “Kıbrıs
Türk’lerine uluslararası hukukun tanıdığı
en üst düzey azınlık hakkı vereceğiz” söy-
lemini de doğruluyor. Bay Anastasiya-
dis’in bu söylemi aynı tarlada
dolaştıklarının da göstergesidir. Böyle bir
yapının kurulması sonrasında Kıbrıs
Türk’lerinin hiçbir önerisinin işleme kon-
mayacağını konsa bile kabul edilmeyece-
ğini özellikle kaydetmek durumundayız.
Bu hedeflerini de gizlemiyorlar.
Rumların düşündükleri Birleşik Kıbrıs’ın
bu şekilde kurulacağını müzakere süre-
cinde dillendiriyorlar. Bu gerçek biliniyor
olmasına karşın sözcük oyunları ile zaman
kazanıyorlar. Oynamakta oldukları bu
oyunun görülmesi gerekiyor. Buna karşın
Kıbrıs Türk’leri olarak bizlerde nasıl biz
çözümden yanayız nasıl bir çözüm istiyo-
ruz. Bu hususu daha fazla zaman yitirme-
den sorgulamamız gerekiyor. Buna koşut
el ele vererek zaman boşa harcamadan
Ulusal Konseyi kurarak çalışmalara başla-
mamız gerektiğini zorunlu görüyoruz. Ül-
kemizin bu yaklaşıma gereksinimi
olduğunu ısrarla vurguluyoruz. 
Ada’da kalıcı olmamıza giden yolun Ulu-
sal Konsey’in kurulmasından geçtiğinin
bilinmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

sofya’daki nazi gösterisine
Bakanlıktan tepki geldi

Bulgaristan'da dini cemaatlere
Bütçeden destek
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İkinci Dünya Savaşı sonrasında
ortaya çıkan siyasi tablo, Vasil
Levski’nin çok da haksız ol-

madığını ortaya koyuyor. Çünkü
Avrupa’nın ortasına Demir
Perde’nin inmesi ve Soğuk Savaş
yılları, Balkanlar için yeni bir dö-
nemin başlangıcıydı. Dünya iki
ideolojik kampa bölünürken, Bal-
kan coğrafyası Yunanistan hariç
Sovyetler Birliği’nin etki alanı
içinde kaldı. Ancak reel politika-
nın; tarihi bağlar ya da ideolojik
birliktelikten çok daha önemli ol-
duğu da bu dönemde açıkça gö-
rüldü. Enver Hoca Arnavutluk’ta,
J.B. Tito da eski Yugoslavya’da
sosyalist rejimler inşa etse de
Moskova’ya karşı mesafeli bir çiz-
gide ilerlemeyi tercih ettiler. Tiran
ve Belgrad’ın sosyalist ama Sov-
yet karşıtı tutumunda Stalin’e du-
yulan güvensizlik de önemli bir
faktördü. Bu iki ülke, Doğu Blo-
ğu’nun askeri kanadı Varşova
Paktı’nda dahi yer almadı. Bulga-
ristan ve Romanya içinse bu
durum geçerli değildi.
Sömürgecilik ve endüstri devri-
miyle birlikte Batı Avrupa hızla
zenginleşirken, çatışma alanına
dönüşen ve siyasi istikrarın sağla-
namadığı Balkan coğrafyası yaşlı
kıtanın en yoksul bölgesi olarak
kalmıştı. Aslında bu, bugün için
de geçerli bir durum. Bu açıdan
bakıldığında, dönemin yönetici
kadrolarının Sovyet bloğuna
doğru meyletmesinde, toplumsal
taleplerden çok, sosyalizmin öne
sürdüğü iktisadi kalkınma mode-
linin yarattığı illüzyonun daha et-
kili olduğu söylenebilir. Bugün de
benzer bir durum geçerliliğini ko-
ruyor. Tüm bölge ülkelerinin
AB’ye tam üyelik için can atıyor
olmasının temel nedeni yine eko-
nomik beklentiler. Eğer AB içine
düştüğü buhranı aşıp bu ülkele-
rin ekonomik beklentilerini karşı-
layamazsa, Balkan ülkelerinde
yeni eksen kaymaları görülecek-
tir. Rusya’nın dış politika strateji-
lerini belirleyen kadroların da o
anı dört gözle beklediği aşikâr.
Soğuk Savaş yıllarına dönecek
olursak, bu ideolojik hamilik ev-
resinin fazla uzun sürmediğini
söyleyebiliriz. Bunun ilk nedeni
iktisadi alanlarda beklentilerin
karşılanamamış olması. İkinci ne-
deniyse 1956 yılında Budapeşte
ve 1968 yılında Prag’da yaşanan-
lar. Her iki olayda da; Mosko-
va’nın doğrudan ve kanlı
müdahaleleri, Balkanlar’daki sos-
yalist ülkelerde, Sovyet yaklaşı-
mın Rus emperyalizminin
gömlek değiştirmiş hali olduğu
konusunda  içten içe bir şüpheyi
beraberinde getirdi. Aslında bu
durum, Sovyet cumhuriyetle-
rinde bile sorgulanıyordu. Herkes
tarafından kabul görecek bir tes-
pitte bulunmanın zor olduğu ve
geniş  bir tartışma gerektiren bu
konuda, eşitlik söylemi üzerine
kurulan Sovyetler Birliği içeri-
sinde Rusların “eşitler arasında
birinci” olma statüsünün zamanla
ön kabul haline geldiğini söyle-
mekte fayda var. Tıpkı Pansla-
vizm düşüncesinin zamanla
“Panrusçu”, Avrasyacı görüşlerin
de zaman zaman “Avrusyacı” bir
çizgiye kayması gibi.
1968 yılında Çekoslovakya’ya ya-
pılan müdahale Brejnev Dokti-
rini’nin bir sonucuydu. Yani
Moskova, rejimin tehlikeye düş-
tüğü anlarda dışarıdan yapılacak
bir askeri müdahaleyi hak olarak
görüyordu. Bu yaklaşım, Mos-
kova ile Sofya ve Bükreş arasın-
daki ideolojik bağların
sorgulanmasını da beraberinde

getirdi. Soğuk Savaş yıllarında
Moskova’nın öncülüğünde Doğu
Bloğu içerisinde tesis edilen Kar-
şılık Ekonomik Yardımlaşma
Konseyi (CO- MECON) de Bal-
kan ülkelerinde beklenen refah
düzeyine erişilmesi için fayda
sağlayamamıştı. Bu nedenle, Mi-
hail Gorbaçov döneminde Brej-
nev Doktrini’nden vazgeçildi.
Sovyetler Birliği içinde ‘şeffaflık’
ve ‘yeniden yapılanma’ politikası
uygulayan Gor- baçov, Balkan-
lar’daki müttefikleriyle olan iliş-
kilerinde de daha özgürlükçü bir
yaklaşım sergiledi. Ancak bu poli-
tikalar, sadece Sovyetler Birli-
ği’nin dağılma sürecini
hızlandırmakla kalmadı, aynı za-
manda Balkan ülkelerinin de ara-
larında bulunduğu Doğu Avrupa
ülkelerinde değişimin önünü açtı.

EKSEN KAYMASI

9 Kasım 1989 günü Berlin Du-
varı’nı yıkmak için akın eden ka-
labalık, sadece kenti ikiye bölen
bir duvarı yerle bir etmiyor, Avru-
pa’yı birbirinden ayıran Demir
Perde’yi de ortadan kaldırıyordu.
Çok geçmeden Po-
lonya’da başla-
yan
dönü-
şüm,
do-
mino
etki-
siyle
tüm
Doğu
Bloğu ülke-
lerine yayıldı.
Değişimden Balkan
ülkelerini de nasibini aldı. Ro-
manya, Bulgaristan ve Arnavut-
luk’ta sosyalist rejimler bir bir
yıkıldı. Yugoslavya ise 20. yüzyı-
lın son günlerinde kanlı bir iç sa-
vaşa sürüklendi. 1991 yılının sonu
geldiğinde Sovyetler Birliği de
artık tarih sahnesinden silinmişti.
Sovyetler Birliği’nin ardılı olan
Rusya Federasyonu, eski Yugos-
lavya’daki iç savaş süresince, ta-
rihi ve kültürel bağları öne
çıkararak Sırbistan’ın yanında yer
aldı. Ancak ortaya çıkan sonuç ve
gerçekleşen uluslararası müda-
hale Rusya’nın bir dönem arka
bahçesi olarak gördüğü Balkan
coğrafyasında alacağı yenilgiler
silsilesinin başlangıcıydı. İç savaş,
Dayton Barış Anlaşması ile son
bulurken, Balkanlar’ın siyasi hari-
tası değişmişti. Üstelik bu durum
değişimin son halkası değildi.
1999 yılında bu kez Kosova krizi

patlak verdi. Rusya, Sırbistan’a
yine güçlü bir siyasi destek verdi.
Moskova’nın bu açık desteğine
rağmen NATO, krize müdahale
etmekten çekinmedi. 1999 yılında
Belgrad’ın bombalanması ve Sırp-
ların silah bırakmayı kabul etmek
zorunda kalması, Rusya’nın Bal-
kan coğrafyasındaki imajını daha
önce görülmemiş bir biçimde
sarstı.
Eski Yugoslavya’da bunlar olur-
ken, Moksova’nın eski müttefik-
leri Romanya ve Bulgaristan’da

ise Avro-Atlantik kurum-
larla bütünleşmek

için geçiş dö-
nemi çok-

tan
başla-
mıştı.
Bu ül-
keler
önce-

likle
serbest

piyasa eko-
nomisine geçe-

rek Rusya’ya olan
iktisadi bağımlılıklarına son
verdi. Kuşkusuz bu geçiş dönemi,
yaklaşık 45 yıl sosyalizmle yöne-
tilmiş tüm bölge ülkeleri için san-
cılı geçti. Kaldı ki aynı sancıları
Boris Yeltsin yönetimindeki
Rusya da yaşıyordu. Ekonomik
sıkıntılar, Rusya’nın kendi sorun-
larına gömülmesine ve Balkan-
lar’daki çıkarlarını koruyacak
adımları bir türlü atamamasına
yol açtı. Oysa 1993 yılında kabul
edilen ‘Yakın Çevre’ doktrini,
Kremlin’in Balkanlar’daki eski
müttefiklerini de kapsıyor ve bu
bölgelerin Rusya’nın etki alanı
içinde kalmasını öngörüyordu.
Balkan ülkelerinde, sosyalist
dönem boyunca rejim muhalifi
olmak suçlamasıyla devre dışı bı-
rakılmış ya da hapse mahkûm
edilmiş kişilerin, rejimin çökme-
sinden sonra birer kanaat önderi
olarak kabul görmesinin de bu ül-

kelerinin yüzlerini hızla Batı’ya
çevirmesinde etkili olduğunu
unutmamak gerekiyor.
2000’li yılların başında yaşananlar
ise Rusya’nın uzun yıllar boyunca
telafi edemeyeceği bir geri çekil-
meyi işaret ediyor. Bugün -biraz
da iç politikadaki konjonktürel
durum nedeniyle- Türkiye’de
oluşan “Putin ile yeniden eski gü-
cüne kavuşan Rusya” algısı, Bal-
kan coğrafyasında yaşanan
gerçeklerle pek örtüşmüyor. Bal-
kanlar’daki gelişmelerle ilgili
Kremlin’den yapılan ses tonu
yüksek açıklamaların sahada bir
karşılığının olup olmadığı da ayrı
bir muamma. Bu sav, elbette Rus-
ya’nın Balkanlar’daki etkisinin ta-
mamen sıfırlandığı anlamına
gelmiyor. Ancak geçmişle kıyas-
landığı Kremlin’in bölgedeki pek
çok mevziiyi, yakın vadede geri
alınamayacak biçimde kaybettiği
de aşikâr.
Her şeyden önce geçmişte Var-
şova Paktı’nın birer üyesi olan
Romanya ve Bulgaristan artık
birer NATO üyesi. İttifak üyeleri
arasındaki tüm anlaşmazlıklara
rağmen NATO’nun Balkan ülke-
lerini içine alan genişleme süreci,
Rusya’nın muhalefetine rağmen
kararlılıkla devam ediyor. Nite-
kim genişleme, 2004 yılında Bul-
garistan ve Romanya’nın
üyeliğiyle sınırlı kalmadı. 2009’da
Hırvatistan ve Arnavutluk, geçti-
ğimiz yıl da Karadağ NATO’ya
üye oldu. Bir diğer Balkan ülkesi
Makedonya da NATO üyeliği için
Yunanistan ile yaşadığı isim soru-
nun çözüme kavuşmasını bekli-
yor. Son dönemlerde, hem Üsküp
hem de Atina yönetimleri,
Rusya’yı isim sorunu konusunda
varılan anlaşmayı sabote etmeye
çalışmakla suçluyor.

Mehmet KIZILKAYA

HUZURLU 
HAYAT GÜZEL 

AHLAK’TAN 
GEÇER

Cenab-ı Allah’ın insanlık için gönder-
diği kutsal kitap Kur’an-ı Kerim’in
ve Peygamber Efendimiz Hz. Mu-

hammed Mustafa’nın (s.a.v) hedef olarak
gösterdiği insanca yaşamın adıdır güzel
ahlâk. Ahlâk, Yüce Allah’ın (c.c) insanı ya-
rattığı şeklidir, bozulmamış olan mayadır.
Yaratılan insan, kendi fıtratına sahip çıktığı
ölçüde ahlaklı kalır. İnsan, yaratılış nokta-
sında diğer yaratılan canlılarla birçok özel-
likte benzeşmektedir. İnsanları diğer tüm
canlı mahluklardan ayıran en önemli bir o
kadar da en mükemmel vasıflardan biri de
güzel ahlâktır. Ahlâk alay edilecek, dalga ge-
çilecek ve hafife alınacak sıradan bir konu
değildir. Kâinatta insanların etrafını çevre-
sini toplumunu bozmadan ve kendileri de
yozlaşmadan yaşayabilmeleri ve de huzurlu
bir yaşamı sürebilmeleri ancak güzel bir ah-
lâkla mümkündür. 
Ahlâk; Yüceler Yücesi Cenab-ı Allah’ın in-
sanlara lütfettiği, öncelikle insanca ve kul
olarak takınmaları gereken ilahi bir elbisenin
kendisidir. Ahlâk, kazanılan değildir, aksine
kaybedilmeyenin kendisidir. Ahlâk, aldığınız
bir kitaptan okunabilir, kendi zihinlerinize
kopyalanabilir lakin ruha asla ama asla kop-
yalanamaz. 
Güzel ahlâk’ı Cenab-ı Allah’ın ayetlerinde,
kılınan namazlarda, verilen zekatlarda, kut-
sal kitabımız  Kur’an-ı Kerim’de ve Efendi-
miz’in yolunda gidip onun yaptığı şeylerde
bulmamız gerekir. Lakin, Ahlâk’ı özümüzde
ve kendi içimizde değil de televizyon kanal-
larından ve kitap sayfalarından öğrenmeye
başladığımızdan bu yana kendi fıtratımızdan
uzaklaşmaya başladık. Güzel Ahlâk’ı tv ka-
nallarında değil, Yüce Yaradan’ın kutsal ki-
tabından öğrenmemiz gerekir. İnsan,
Rabb’ine yaklaştıkça üzerindeki ahlâk’i gü-
zellikler daha çok belirginleşerek çok özel
bir hal alır. Güzel ahlak, Cenab’ı Hakk’a
yaklaşan her insanın ruhuna, bedenine ve ya-
şamına renk katan en önemli şeydir. Ahlâk’ı
güzel olanın yaşamı özeldir. Ahlâk’ı güzel
olanın yolu Cenab-ı Allah’ın helal ettiği yola
çıkar. Cenab-ı Hakk ve Peygamber Efendi-
miz Hz. Muhammed Mustafa’yla (s.a.v) kal-
ben ve ruhen buluşan kimsedir. Güzel ahlâk
sahibi insanların en önemli özelliği Peygam-
ber Efendimiz’in (s.a.v) ümmetinden oldu-
ğunun en önemli belirtisidir. Resulullah
(s.a.v) Efendimiz ahlâkla ilgili Hadis-i
Şerif’lerinde şöyle buyurmuştur:

“Kıyamet günü, mü’minin mizahında güzel
ahlâktan daha ağır basan bir şey yoktur.
Cenab-ı Allah (c.c), çirkin, düşük söz ve
davranış sahiplerine buğzeder.”

“Mü’minler arasında imanca en kamil olanı,
ahlâkça en güzel olanıdır. En hayırlınız da
eşlerine hayırlı olandır.”

Yaşadığımız zaman ve zemin, ahlaksızlık tu-
fanının her taraftan bastırdığı, toplumları ah-
laksızlaştırma operasyonlarının her taraftı
yakıp yıktığı bir zamanın içerisindeyiz. Bu
sebeple, Cenab-ı Allah’ın yasakladığı kötü-
lüklerden ve çirkinliklerinden uzaklaşmamız
gerekir. Cenab-ı Allah’ın emrettiği ve insan-
lık için güzel olan şeylerin yapılması gerekti-
ğini bilmemiz gerekir. 

“Sen af yolunu tut. İyiliği emret ve cahiller-
den de yüz çevir.” (A’raf, 199)

Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v)
şöyle buyurmaktadır:

“Mü’minlerden imanı en mükemmel olanı
ahlâkı en güzel olanıdır.”

Güzel ahlâk, ebedi olmayan dünyada ve son-
suz ebedisi olan ahiret hayatında insanlara en
faydalı olan şeydir. Kıyamet gününde insan
tartısına, güzel ahlâktan daha ağır bir şey ko-
nulmaz. Güzel ahlâklı mü’min Yüce Al-
lah’ın emrettiği güzel şeyleri yapandır.
O’nun yolundan giden, emir ve yasaklarına
uyandır. O mü’min ki, Cenab-ı Allah (c.c)
katından en sevilen mü’mindir. Ahlâk’ı
güzel olanın evi cennettir. Ahlâk’ı güzel ola-
nın yolu, Yüce Allah’a ve Efendimiz Hz.
Muhammed Mustafa’ya (s.a.v) çıkmaktadır.
Hep birlikte Cenab-ı Allah’tan güzel ahlâk’a
erişmeyi isteyelim. Çirkin ve kötü ahlâktan,
edepsizlikten uzaklaşmayı dileyelim. 

EDEP VE HAYA

Güzel ahlâk, edep ve hayadır. Edebi ve ha-
yası olanın ahlâkı güzeldir. Sizlerin ahlakı
Kur’an-ı Kerim ahlâkı olsun. Sizlerin ahlâkı
Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın
(s.a.v) ahlâkı olsun. Yüce Allah’tan korkun,
Yüce Allah’ın emir ve yasaklarına uyun,
Cenab-ı Allah’ın kutsal kitabına ve Peygam-
beri Hz. Muhammed Mustafa’ya (s.a.v)
inan’ın. Cenab-ı Allah’tan korkanın ahlâkı
mükemmelleşir. Allah’tan korkmayan kişi-
nin ahlâkı çökmüştür. Efendimiz Hz. Mu-
hammed Mustafa’yı (s.a.v) kendimize örnek
aldığımız da, O’nun ahlâkıyla ahlâklandığı-
mız zaman, işte tam da o zaman hem güzel
ahlâka hem de bütün helal ve güzel olan za-
ferlere ulaşmış oluruz. 
Sizlerin de Efendimiz’in ahlâkıyla ahlâkla-
nan kullarından olmanız dileğiyle,
Güzel ahlâklı günler diliyorum.

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Balkanlar’da küresel rekabet
ve Rusya’nın mevzi kaybı

Rusya’nın Balkanlar’da izlediği stratejilerden biri de bu
milliyetçi grupların korkularını diri tutmak. Aslında bütün

Avrupa, Rusya’dan gelen doğalgaza bağımlı durumda

2

DEVAM EDECEK...
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Sevgili dostlar! Yazıma Ali Eşmeli
hocamın kalemiyle başlamak istiyo-
rum.

Yere gökten Ramazan geldi an, can
geliyor,

Tam yakarken acılar, rahmet-i
Rahman geliyor!

Müjdeler bir daha yasın bu çorak
yeryüzüne,

Dönelim cennete, peygamber-i
Zişan geliyor!

Kefirin mikrobu ey hasta, uyan,
çare değil,

Uyanan gönle şifa, Hazret-i kur’ an
geliyor.

Sevgili dostlar! Yüce dinimizin
en büyük gayelerinden biri,
mü’minlerin iç dünyalarını ve

dış dünyalarını güzel ahlak ile
donatmaktır. İşte ramazan-ı şerifte
ahlakımızı Tanzif etme fırsatını bize
sunmaktadır. Sevgili dostlar!
Düşünün ki bir çorba yapacağız
suyu ateşte kaynattık tek başına hiç-
bir anlam ifade etmez, tatsız ve
renksizdir, suya çorbanın diğer mal-
zemelerini katmamız icap eder, yani
suyu ve diğer malzemeleri bütünleş-
tirdikten sonra bir kıvama ulaşır.
İnsanda böyledir, insan da ahlak ile
bütünleştiğinde anlam kazanır. Bu
anlamda Ramazan ayı, bizim kuran,
sünnet, ahlak ile bütünleşme ayıdır.
Bu ayda daha çok Tefekkür ve iba-
det etmeliyiz. Nitekim “yüce Allah
Kuran-ı kerimde “biliniz ki, kalpler
ancak Allah ı anmakla huzur bulur”
buyurur. (er- Ra’d 28).

HARAMDAN KORUMA

Bu ayda sadece midemizi değil,
gözlerimizi, kulaklarımızı, ayakları-
mızı ve bütün azalarımızı haramdan
koruma ayıdır. En önemlisi de,
Allah’ın ölmüş kardeşinin etini
yemeye benzettiği Gıybetten kendi-
mizi korumamız. Sevgili dostlar!
Bu ay Rabbimizin bize bahşettiği
nimetleri bolca şükrünü yapacağı-
mız aydır. Nitekim yüce Mevla
‘’sonra o gün (kıyamet günü)
nimetlerden hesaba çekileceksiniz’’
buyuruyor ( et Tekasür8). Bu ay
teravihlere camilere koşma, seherle-
re gönül uyanıklığı ile kalkma,
kadir gecenin kadrini bilip bolca
istiğfar etme ayıdır. Yine bu ay
zekâtı verme infakta bulunma ayı-
dır.
Bu ayda kulaklar haram işitmeye-
cek, gözler harama bakmayacak,
mideye haram lokma girmeyecek.
İşte bunları tam manasıyla yerine
getirdiğimizde ramazanla
Bütünleşmiş olacağız. Tabi ramaza-
nı şerifteki halimizi sonraki süreçte
de devam ettirmek son derece
önemlidir. Ramazanı en güzel şekil-
de ihya ettikten sonra kendimize
sormamız gereken.

BİZDE RAMAZANDAN 
NE KALDI?

Ramazan geldi geçti, şimdi bizimle
kalan ne? Ramazan ayı ne gibi
güzellikler bıraktı neler kazandık.
Davranışlarımız, bakışlarımız,
konuşmalarımız değişti mi? Önemli
olan Ramazan ayındaki halimizi
devam ettirebilmek. Sevgili dostlar!
Hepimiz bir yolculuktayız gelin hep
birlikte el, ele olup yürüyelim
engelleri birlikte aşalım, bir olalım
iri olalım diri olalım. Biz bir olur-
sak mazlumların gözyaşı diner, bir-
lik olursak savaşlar son bulur. İşte
dostlar Ramazanla bütünleşmek
budur.
Bütünleşmek bir olmaktan gelir,
düşünün ki öğrenciler sınıfça bir
etkinlik yapacaklar hepsi bir araya
gelir bir olurlar, bütünleşirler ve
ortaya güzel bir etkinlik çıkar. Aksi
taktirde tek başına bir etkinlik
yapılsa dahi zevksiz ve anlamsız
olur. Bütün çabamız bir olmaya
bütün olmaya ve kaliteli bir insan
olmaya harcamalıyız.
Rabbim ramazan ayımızı bereketli,
huzurlu geçirmeyi nasip eylesin.

Hüseyin ALİOV

RAMAZANLA
BÜTÜNLEŞMEK!

Mübarek Ramazan ayında
Türkiye' de Şırnak- Uludere
ilçesi Şenoba Beldesinde 31

Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 20.56
sıralarında düşen helikopterde 13 askeri-
miz şehit oldu. Bizleri derin bir acı ve
üzüntüye boğan bu elim olayda şehit olan
kahraman komutan ve askerlerimize
Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakın-
larına, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce
Türk Milleti’ne başsağlığı ve sabır diliyo-
rum.Fatih Sultan Mehmet'in, vakıfların
hassasiyetini belirtmek için yayınladığı
vakıf duası ve vakıf bedduası konusunda
ne kadar bilgi sahibiyiz; bilmeyenlere
hatırlatalım, bilenlere ise tekrarlatalım
istedim. Fatih Sultan Mehmet, vakıf dua-
sında şöyle der;
"Her kimse ki; vakıflarımın bekasına özen
ve gelirlerinin artırılmasına itina gösterir-
se, bağışlayıcı olan Allahu Teâlâ’nın
huzurunda ameli güzel ve makbul olup,
mükâfatı sayılamayacak kadar çok olsun,
dünya üzüntülerinden korunsun ve muha-
faza edilsin..."

FATİH’İN BEDDUASI

Vakıf duasının ardından Fatih Sultan
Mehmet bir de beddua yayınlar. Bedduada
da Fatih şöyle der;
"Allah'a ve Ahiret gününe inanan, güzel
ve temiz olan Hazreti Peygamberi tasdik
eden, sultan, emir, bakan, küçük veya
büyük herhangi bir kimseye, bu vakfı
değiştirmek, bozmak, nakletmek, eksilt-
mek, başka bir hale getirmek, ihmal etmek
ve tebdil etmek helal olmaz. Kim onun
şartlarından herhangi bir şeyi veya kaide-
lerinden herhangi bir kaideyi bozuk bir
yorum ve geçersiz bir yöntemle değiştirir,
iptal eder ve değiştirilmesi için uğraşır,
fesh edilmesine veya başka bir hale dön-
üştürülmesine kastederse, haram üstlen-
miş, günaha girmiş ve masiyetleri irtikâp
etmiş olur. Böylece günahkârlar alınların-
dan tutularak cezalandırıldıkları gün Allah
onların hesabını görsün, Malik onların
isteklisi, zebaniler denetçisi ve cehennem
nasibi olsun. Zira Allah'ın hesabı hızlıdır.
Kim bunu işittikten sonra, onu değiştirirse
onun günahı, değiştirenler üzerindedir.
Kuşkusuz O, iyilik edenlerin ecrini zayi
etmez..."
Hz. Peygamber döneminden başlayarak
vakıf kültürümüz ve geleneğimiz hep sür-
müş. Selçuklular, Osmanlılarda daha bir
arttıkça artmış, çoğaldıkça çoğalmış,
müesseseleşmiş. Fatih Sultan Mehmed'le
vakıf geleneği artık Osmanlı kültürünü
belirleyici bir unsur olarak öne çıkmış ve
hep öyle devam etmiş. Fakat gelin görün
ki, vakıf bırakanlar yaptırdıkları vakfettik-
leri eserleri geride bırakırken onların
korunmasını, kollanmasını, yaşatılmasını
istemişler. Bu nedenle geride bıraktıkları
eserlerin bir duvarına ya bir dua, ya da
bedduayı asmayı ihmal etmemişler.
Yalnızca halk değil, bu geleneği
Padişahlar dahi sürdürmüşler..
Fatih Sultan Mehmet, vakıfların ve vakfa
hizmet edenlerin nelere dikkat etmelerini
dua ve beddua ile çok net bir şekilde akta-
rırken, vakfa hizmet etmenin öneminin
altını çizmiştir. Türkiye' de ve tüm Balkan
ülkelerinde yaşayan soydaşlarıma en derin
selamlarımı ve saygılarımı sunarım.

Esra BALKAN

KANUNİ SULTAN
SÜLEYMAN 

VAKFİYESİ’NDEN 

Balkan çocukları 
BORNOVA’DA

ZENİCA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin en büyük değerler eğiti-
mi programı SEDEP, Bosna Hersek’te
düzenlenen 7. Çocuk Şenliği'nde
gönülleri fethetti. 
Bosna Hersek Cumhuriyeti 7. Çocuk
Şenliği Zenica Kentinde yapıldı.
Selçuklu Belediyesi’nden konuyla
ilgili yapılan açıklamada, Yunus Emre
Enstitüsü’nün ev sahipliğinde düzen-
lenen en kapsamlı ve en kalabalık
organizasyona 7 binden fazla öğrenci-
nin katıldığı belirtilerek, "Proje kapsa-
mında Bosna Hersek’teki ilköğretim
okulları ve liselerde seçmeli ders ola-
rak Türkçe öğrenen öğrenciler, Türk

ve Bosna Hersek bayraklarını dalga-
landırarak ecdattan gelen kardeşliği
tüm dünyaya gösterdi.
İHA’nın haberine
göre; sekiz yıl önce
başlayan
‘Tercihim
Türkçe’ proje-
sinin ilk
mezunlarını
verdiği günde
gerçekleşen
Çocuk Şenliğinde
Selçuklu Değerler
Eğitimi Programı (SEDEP)
de Türkiye'yi temsil etti. Kültürel
mirasın unsurları olan mehteran ve

halk oyunları gösterilerinin en güzel
örneklerini sergileyen SEDEP Gösteri

Ekibi, Türk değerlerinin tanıtı-
mına katkı sağlarken salo-

nu dolduran binlerce
çocuğa coşku dolu

bir gün yaşattı.
SEDEP böylece
uluslararası alanda
üçüncü etkinliğine

imza atmış oldu. Bu
çalışma sayesinde

Bosna Hersek ile olan
gönül bağı daha güçlen-

miş olurken, SEDEP ekibi
Mostar'da bir okulda daha gösteri
yapacak" denildi. 

Balkan ülkelerinden gelen çocuklar Bornova Belediye Başkanı Dr.
Mustafa İduğ’u ziyaret etti. 104 kişilik heyeti ağırlayan Başkan
İduğ, heyetin temsilcilerine üzerinde Mustafa Kemal Atatürk’ün

resminin ve isminin bulunduğu fincan takımı hediye etti.

Balkanlar’da Selçuklu rüzgarı esti

    

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Balkan Çiftçi Çocukları 23
Nisan’da Türkiye’de” pro-
jesi kapsamında

Bornova’ya gelen çocuklar Belediye
Başkanı Dr. Mustafa İduğ’u ziyaret
etti. Balkan Eğlencesi’nde, Türkiye’ye
gelen heyet içinde yer alan 3 folklor
ekibi sahneye çıktı.
Saraybosna Halk Festivali,
Makedonya Radoviç Belediyesi,
Kosova Kadınlar Derneği, Sırbistan
Sancak Siyenitza Derneği ve Gayret
Derneği’nin dahil olduğu proje kap-

samında Türkiye’ye gelen çocuklar
İzmir’de olmaktan büyük bir mutlu-
luk duyduklarını söyledi. Makedonya
Radoviç Meclis Üyesi Enis Ömer,
Saraybosna Devlet Üniversitesi’nden
Prof. Dr. Sahudin Kačar, Kosova
Güçbirliği Federasyonu Başkanı
Mahide Kurt, Uluslararası Balkan
Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı
Hamza Yavuz, Gayret Derneği ile
Sjenice Birlik Derneği’nin yöneticileri
Başkan İduğ’a Balkan Eğlencesi’nin
düzenlenmesinde verdiği destekler
nedeniyle teşekkür etti. Saraybosna
Devlet Üniversitesi’nden Prof. Dr.
Sahudin Kačar, Başkan İduğ’u

Saraybosna’da misafir etmekten
büyük bir mutluluk duyacaklarını
belirtti.
Başkan İduğ, “Atatürk’ün dünya
çocuklarına en büyük hediyesi 23
Nisan’dır. Barış, sevgi ve huzur için
dünyanın Atatürk gibi liderlere ihti-
yacı var” dedi. Başkan İduğ, en kısa
zamanda iade-i ziyaret yapmak iste-
diklerini de dile getirdi. İduğ, heyetin
temsilcilerine üzerinde Mustafa
Kemal Atatürk’ün resminin ve ismi-
nin bulunduğu fincan takımı hediye
ederek, “Kahvenizi içtikçe hem bizi
hem de Ulu Önderimiz Mustafa
Kemal Atatürk’ü hatırlayın” dedi.

GİLAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gilan Belediye Başkanı Lutfi
Haziri, Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar ile bir

araya geldi. Haziri ve Sakar görüş alış-
verişinde bulunurken, ikili işbirliğinin
geliştirilmesi içinde sözleşti. www.time-
balkan.com sitesinin verdiği bilgilere
göre, Gilan Belediye Başkanı Lutfi
Haziri sosyal medya hesabı üzerinden
yaptığı paylaşımda, Büyükelçi Çağrı
Sakar’a gerçekleştirdiği ziyaret ve
Gilan’ın kalkınmasına sağladığı destek-
ten dolayı teşekkürlerini ifade etti.
Görüşmede Lutfi Haziri,  TİKA tarafın-
dan Gilan’da kısa süre içinde
“Ardhmëria 1” çocuk yuvasının yapı-
mının başlayacağı müjdesini de verdi.

Başkan Haziri’den
Türkiye’ye şükran ifadesi
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İlginç bir baş-
lık ve bir o
kadar da il-

ginç bir sıfat.
Böyle bir sıfata
layık olabilmek
ve taşıyabilmek
kolay değildir.
“Düş yola fark
eyleme pa vü
seri” mısrasının
sırrına eren , “Ec-
dadımızın hey-

beti maruf-u cihandır ! Fıtrat değişir
sanma , bu kan yine o kandır.! “ İşte
tam da bu tarife ve sıfata haizdir ,
“TÜRKİYE ANNE” … Kolay değildir”
TÜRKİYE ANNE ” olabilmek. Böyle
bir sıfat kolay elde edilemez.  Vatanse-

verlik, Çalışkanlık, Tevazu ve Samimi-
yet ister. Makedonya’da bu denli çok
sevilmek ve saygı duyulmak. Peki
kimdir bu “Türkiye Anne”… Böyle bir
sıfata layık olan kişi Makedonya’nın
başkentinde T.C Üsküp Büyükelçisi
Sayın Tülin Erkal Kara Hanımefendi-
den başkası değildir. O öyle bir Büyük-
elçi ki; Sırça Köşkünde, makam
odasında oturmayarak, Makedonya’da
ki kentleri ve köyleri karış karış dola-
şarak  soydaşlarımızın ve Müslüman
ahalinin dertlerini, sıkıntılarını yerinde
bizzat görerek tespit etmek, onlarla
aynı sofraya oturup yavan ekmeği
paylaşmak,  yoksulluklarına bir nebze
derman olabilmek,  Evlad-ı Fatihan’ın
Rumeli’de ki torunları ile kucaklaş-
mak,  onlara bu topraklarda yalnız ol-
madıklarını ve  Türkiye
Cumhuriyetinin her daima onların ya-
nında olduğunu yaşayarak hissettir-
mek için,  Radoviş`e bağlı yoksul
Evlad-ı Fatihan mirası  köylü kadınlar
tarafından “Türkiye Anne”  sevinç çığ-
lıklarıyla karşılanmak kolay değildir.  

SAMİMİ TANIŞMA

Herkese böyle bir sıfat verilmez hak et-
mediysen ezilir ufalanırsın. TC Üsküp
Büyük Elçimiz Sayın Tülin Erkal
Kara`dan bahsediyorum. Nam-ı Diğer
“TÜRKİYE ANNE”.  Ben kendisiyle 20
Aralık 2016 tarihinde tanışmıştım.
Beni o samimi, içten, yapmacık olma-
yan, sıcacık, güler yüzlülüğü ile karşı-
lamıştı. O gün bu gündür aramızdaki
sevgi ve saygı adeta baba - kız seviye-
sine geldi. Bana manevi babam diye
hitap eder. Ben 1968 yılından bu yana
Makedonya`ya çok sık seyahat ederim.
Zira benim ailemin yarısı Make-
donya`da yaşıyor. Ancak samimiyetle

söyleyebilirim ki, sadece ben değil Ma-
kedonya Türkleri,  Makedonya Müslü-
manları ve hatta Makedonlar bile,
böylesine nazik, çalışkan, güler yüzlü,
mütevazı bir Büyükelçi görmediler.
Makedonya’da yaşayan soydaşlarımı-
zın umudu ve gözü kulağı olmuştur.
Özellikle; 15 Temmuz Hain Darbe Giri-
şiminin ardından Makedonya`da faali-
yet gösteren malum terör örgütüne
karşı verdiği mücadele ile adeta tarih
yazmıştır. Ben, 21 Ocak 2019 tarihinde
Makedonya`ya yaptığım ziyaretimde
ilk önce Büyükelçimizi ziyaret ettim
Kendisine “Yol ve Sıla” isimli, Göç ve
Yol Hikayelerinden oluşan son kita-
bımı hediye ettim.  Malumunuz se-
vinçten gözleri doldu.  Çünkü o da bir
göçmen ailenin çocuğu.  Belçika`nın

Brüksel şehrinde büyümüş, tahsilini
Brüksel`de tamamlamış, Türkiye`de
göz hastalıkları Uzm. Dr. Cumhur
Kara ile evlenmiş ve  bir erkek evlatları
dünyaya gelmiş. Yakın dönemde
Bursa`dan milletvekili seçilerek
TBMM`de görev yapmış ve ardından ,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tay-
yip Erdoğan tarafından  TC Üsküp Bü-
yükelçiliğine atanmıştır. 

DEVLET KADINI

Çok yönlü bir Devlet Kadını, Politikacı
Diplomat…  O ; “Ne olacak bu memle-
ketin hali “diyenlerden ziyade  “Neler
yaparsak bu memleket için daha iyi
olur.” diyenlerden.  Üsküp`te kaldığım
4 gün boyunca beni konuk etti. Hatta
Büyükelçilik Konutunda onuruma
akşam yemeği vererek, bana tarifi im-
kansız bir bahtiyarlık yaşatmıştır. Kıy-
metli Büyükelçimiz 6 Mart 2019 günü,
bana büyük bir sürpriz yaparak, Ma-
kedonya'nın Üsküp Şehrinden Mani-
sa'ya , Beni evimde ziyaret ederek
bana tarifi imkansız bir onur yaşattı.
Büyükelçim bana 19. yy. dönemine ait
"Makedonya Antik Kelebek Broş" Pla-
ketini takdim ederek şereflendirdi. Bu
güne kadar Manisa'ya gelen ilk T.C
Üsküp Büyükelçisi olan Tülin Erkal
KARA Hanımefendi,  ikamet ettiğim

Şehzadeler - Adakale Mahallesindeki
fakirhanemde beni ve ailemi ziyaret
etti.  Beni 39 yıllık edebiyat ve sanat
hayatımda pek çok Vali, Belediye Baş-
kanları ve devlet adamları evime gele-
rek ziyaret ettiler.  Ancak bu durum bir
başka.. Büyükelçim ile iki saat boyunca
Rumeli Tarihi ve Kültürünü, yazdığım
kitaplarımı, ve özellikle Manisa diya-
rından Akıncı Beyi Yiğit Paşa Bey ile
Makedonya'nın fethine götürülen Sa-
ruhan Yörüklerini ve Saruhan ( Manisa
)'yı anlattığım "SARUHAN'DAN RU-

MELİ'YE GÖNÜL KÖPRÜLERİ " ve
son kitabım "YOL VE SILA"yı konuş-
tuk. Nisan ayında Üsküp'te gerçekleş-
tireceğim  söyleşi etkinliği ve 20-23
Haziran 2019 tarihinde Üsküp'te Ulus-
lararası Balkan Üniversitesi tarafından
düzenlenecek olan 5. Uluslararası Sos-
yal Bilimler Kongresine davet edilmiş
olmamı konuştuk. "AHDE  VEFA" Ben
her zaman söylüyorum. " Makam sa-
hibi olmak başka, İnsan olabilmek
başka bir şeydir." diye... İşte bu duru-
mun en güzel örneği, T.C Üsküp Bü-

yükelçimiz Tülin Erkal KARA. Sayın
Büyükelçim, size Şahsım ve ailem
adına şükranlarımı sunuyorum. Sayın
Büyükelçim iyi ki varsınız.  İyi ki sizi
tanımışım.  Siz,;  Gönül coğrafyamız
Makedonya`da soydaşlarımızın tabi-
riyle  “TÜRKİYE ANNE” oldunuz.
Size şahsım, Manisa ve Türkiye Cum-
huriyeti adına şükranlarımı sunuyo-
rum. Gönül Coğrafyamız sizinle daha
mutlu ve gelecekten daha umutlu.
Allah Yar ve Yardımcınız olsun. Selam
ve dua ile Allah’a emanet olunuz…

İlber Şiyak

Türkiye anne olabilmek
Peki kimdir bu “Türkiye Anne”… Böyle bir sıfata layık olan kişi Makedonya’nın Başkentinde

T.C Üsküp Büyükelçisi Sayın Tülin Erkal Kara Hanımefendiden başkası değildir.
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GİDİŞAT 
PEK İYİ 
DEĞİL!

Kıbrıs konusunun ilginç bir aşamaya gel-
diği kesin. Özellikle de Rum tarafında ne
yapılacağına ve neler yapılması gerekti-

ğine dair büyük bir karmaşa hakim. Rum liderle-
rin her birinin ağzından farklı bir ses, farklı bir
yorum çıkıyor. Crans Montana sürecinde BM
genel Sekreteri Guterres’in sunduğu çerçeve an-
laşmasını Rum siyasilerin kimi olumlu buluyor,
kimi de olumsuz. Gerçekte Rumların ve Yunanlı-
ların, Guterres’in taraflar sunduğu çerçeve anlaş-
ması içinde yer alan 6 maddenin birincisine
“Garantiler, Garantörlük ve TSK’nın adadan çe-
kilmesi” maddesini koydurması onlar açısından
büyük bir başarı. Yıllardır kırmızı çizgi olarak be-
lirtilen ve son 42 yıldır bırakın masaya konmasını,
tartışılmasına bile izin verilmemiş olan “Garanti-
ler, Garantörlük ve Kıbrıs adasındaki TSK’nın
varlığı” şimdi maalesef BM’nin teklif ettiği
çözüm öneri paketleri içinde yer almaya başladı.
Cumhurbaşkanı Sözcüsü Barış Burcu’nun
KKTC’deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin bit-
mesi sonrasındaki ilk haftalar içinde yaptığı “Ga-
rantiler Tabu değildir” açıklaması, bugün
“Garantiler, Garantörlük ve Kıbrıs adasındaki
TSK’nın varlığı” konusunun masaya konmasına,
tartışmaya açılmasına ve BM’nin Kıbrıs müktese-
batı içinde yer almasına yol açtı. Artık bir daha bu
üç konu BM’nin Kıbrıs müktesebatının dışına çı-
karılamaz. Rumlar bu üç konuyu BM’nin mükte-
sebatı içine çekmek için 42 yıl uğraştılar ve
başaramadılar ama bizim Cumhurbaşkanımız ve
Sözcüsü, karşılığında Rumlardan hiçbir taviz al-
madan, hiçbir kazanım elde etmeden sadece bazı
kişi ve kesimleri memnun etmek amaçlı bu açık-
lamayı yaptılar ve şimdi biz bunun ağırlığı altında
eziliyoruz. Meraklıları, aramızdaki nesebi bozuk-
lar, Rumları melek olarak tanıtmaya çalışanlar ve
egemen ve özgür bir KKTC’de yaşamak yerine
Rum idaresi altında azınlık olarak yaşamayı tercih
edenler, hiç üşenmesinler ve 1950 - 1974 yılları
arasındaki gazeteleri okusunlar. Söz konusu gaze-
teler KKTC Meclisinin internet sitesindeki gazete
Arşivi’nden indirilebilir veya Lefkoşa Merkez
Kütüphanesinde ve Girne’deki Milli Arşivinde de
gazetelerin orijinallerinden okunabilir.      

NESEBİ BOZUKLAR

Bugün KKTC’de 1958 yılında ve 1974 sonra-
sında Türkçeleştirilen yer isimleri, eski Rumca
isimlerine dönüştürülsün demekten çekinmeyen
nesebi bozukların Osmanlı döneminden kalan
384 yıllık yer isimlerinin 1950-1955 yılları ara-
sında, Türklerin protestolarına rağmen yerel yöne-
timlerde çoğunluk oylarını oluşturan Rumlar
tarafından nasıl değiştirdiklerini okumaları ve öğ-
renmeleri gerekmektedir. 1960 yılından beridir
Uluslararası kurallara uygun olarak elimizde tut-
tuğumuz “Türkiye’nin garantörlüğü”, 1960 Ana-
yasasının EK I, Madde 4.ünde yer alan
“Türkiye’nin fiili müdahale hakkı” ve 1974 yı-
lında adaya ayak basarak tüm Kıbrıslı Türklerin
canını kurtaran ve aradan geçen 43 yılda güvenli-
ğimizi sağlayan “ ürk Silahlı Kuvvetlerinin ada-
daki varlığı”nı hiçbir koşulda tartışmamamız ve
değiştirmememiz gerekmektedir. Böylesi bir de-
ğişikliğin sonucunda ne olacağını kestirmek güç
değil. Canlı örneği Girit adasının durumu önü-
müzde. Merak edenler “Girit Faciası”nı okuyarak,
KKTC’de  “Garantiler, Garantörlük ve Kıbrıs
adasındaki TSK’nın varlığı” olmaması duru-
munda başımıza nelerin geleceğini net bir şekilde
öğrenebilirler…

İlber ŞİYAK

DEBRELİ 
VİLDAN 

FAİK EFENDİ

Biz Türkler; 3 Kıta’da hüküm sür-
müş tarih yazmış olan şanlı ecda-
dın torunları olarak, maalesef

kendi tarihimizi yazamadık, okumayı da
sevmediğimiz için de öğrenemedik.
Maalesef bizler millet olarak kitap oku-
mayı nedense pek sevmiyoruz! Ne
kadar acı bir durum değil mi? Oysa ki;
tarihini ve kültürünü bilmeyen ve unu-
tan milletlerin güçlü olarak dünya coğ-
rafyasında güçlü bir vaziyette var
olmaları imkansızdır. Sizler, günü-
müzde Makedonya’nın en batı ucunda
yer alan, Mavrovo- Rostuşe Beledi-
yesi’ne bağlı, “Prisoynitsa Köyü”nün is-
mini daha önce hiç duydunuz mu?
Sanırım pek çoğunuz duymamışsınızdır.
Zira bu köy o kadar küçük ve bir o
kadar da şirindir ki yerini haritada bile
zor bulursunuz. Eğer izniniz olursa, ben
sizlere bu küçük ve şirin köyde dünyaya
gelmiş, çocukluğunu, gençliğini bu
köyde geçirmiş, Serbest Göç anlaşma-
sıyla 60’lı yıllarda anavatan Türkiye’ye
göç etmiş ve yıllar sonra doğup büyü-
düğü köyüne muhteşem bir cami inşa
ettiren, İzmirli İş adamı Hacı Demir Ta-
hiroğlu’ na hemşerisi olarak teşekkür
etmek istiyorum.
Ve bir de; Bu şirin mi şirin, küçük mü
küçük Rumeli köyünde doğmuş ve
çocuk yaşında ailesiyle birlikte Tür-
kiye’ye göç etmiş olan, İslam dinine
büyük hizmetleri olan, öyle muhterem
bir zat yetişmiştir ki bu mübarek zatın
hayat hikayesini okuyunca eminim ki
sizler de çok şaşıracak ve hayrete düşe-
ceksiniz.

8 YAŞINDA GÖÇ

Kendisi adını Vildan Faik bin İslam ed-
Debrevi olarak vermektedir. İslam alim-
lerinden olan Ebul – Ula Mardin, Vil-
dan Faik’n uzun yıllar İstanbul –
Üsküdar’da oturduğu için Üsküdarlı
Vildan Faik Efendi olarak meşhur oldu-
ğunu söylemiştir. Makedonya’nın Ma-
nastır Vilayetinin Debre-i Bala
Sancağı’na bağlı Rekalar Kazası’nın
Prisojnica ( Prisoynitsa ) Köyünde,
Rumi takvime göre 1269 yılında, Miladi
takvime göre 1853 yılında dünyaya gel-
miştir. Henüz 8 yaşında iken babası ve
annesiyle birlikte Türkiye’ye göç ederek
İstanbul’un Üsküdar semtine gelip, Va-
lide Atik mahallesinde yaşayan amcası
Hoca Yakup Efendi’nin yanına yerleşti-
ler. İlk tahsilini Ispartalı Hoca Hafız
Sabri Efendi’den yaptıktan sonra, 12 ya-
şında iken Kuran -ı Kerim’i ezberledi ve
Hafız oldu. Rumi 1329, Miladi 1911 yı-
lında, Valide Sultan Dershanesi’ne
Müdür oldu. Bu görevinde 1914 yılına
kadar kalmıştır. II. Meşrutiyet’in ilanın-
dan sonra Meşrutiyeti güçlendirmek
amacıyla “Arnavutluk İttihat
Kulübü”nün ve “Cemiyet- i İttihadiye”
nin kararı ve “Bab – ı Ali”nin tensihi ile
Manastır ve İşkodra vilayetlerine gön-
derilerek Heyet -i Nasıha’nın başında
iki ay vazife yapmıştır.1838 yılında As-
keri Toptaşı Rüştiyesinde Farsça ve
Arapça Hocalığı yapmıştır. Debreli Vil-
dan Faik Efendi zamanının büyük tefsir
alimlerindendir. Vildan Faik Efendi, 4
Temmuz 1925 yılında İstanbul’un Üs-
küdar Semtinde, Hacı Hansa Hatun Ma-
hallesi, Selvilik caddesindeki evinde
vefat etmiştir. Allah’ın rahmeti üzerine
olsun… 

ÜSKÜP/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Kuzey Makedonya'nın baş-
kenti Üsküp'te "Ankara
Kültür Günleri" etkinliği

düzenlendi. İçişleri Bakanlığı Sivil
Toplumla İlişkiler Genel Müdür-
lüğü’nce desteklenen Balkan Kül-
türleri İttifakı Derneği’nce
(BAKİDER) düzenlenen etkinliğe,
Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği
Din Hizmetleri Müşaviri Murat
Alkan, ülkedeki sivil toplum ku-
ruluşu (STK) temsilcileri, öğrenci-
ler ve davetliler katıldı. Etkinlik
kapsamında kurulan stantlarda
konuklara cam işçiliği, çömlekçi-
lik, ebru sanatı ve okçuluk sporu

gösterildi. Stantlarda Kültür Ba-
kanlığı, Türkiye Maarif Vakfı,
MÜSİAD, Karabük Üniversitesi,
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversi-
tesinin yanı sıra Anadolu Ajansı
foto muhabirlerinin Türkiye'nin
dört bir köşesinden drone ile çek-
tiği fotoğrafların yer aldığı "Gök-
yüzünden Türkiye" kitabı
tanıtıldı. Tanıtımların ardından
yerel STK'lerle BAKİDER ara-
sında "Uluslararası Gençlik
STK'leri Kardeşlik, Birlik ve Kal-
kınma Platformu" kuruldu. BAKİ-
DER Başkanı Emin Bajric, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
projelerinin asıl amacının bölge-
deki STK'ler tarafından oluşturu-

lan platform olduğunu
söyledi. Platforma Kuzey Make-
donya, Sırbistan, Karadağ ve
Bosna Hersek'ten yaklaşık 20'şer
sivil toplum kuruluşunun kaydol-
duğunu dile getiren Bajric, "Yüz-
yıllar boyunca nasıl bir arada
yaşadıysak, nasıl dedelerimiz gö-
nüller arasında köprüler kurduy-
salar biz de onların yolunda
devam ediyoruz." dedi. Platform
aracılığıyla Türk ve Balkan
STK'lerinin iş birliği içinde proje-
ler yürüteceğini anlatan Bajric, bu
etkinlikle hedeflerinin Balkan
halkları ile Türkiye'deki halkları
birbirine yakınlaştırmak oldu-
ğunu söyledi.

ANKARA/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Türkiye'deki şehir hastanele-
rinin bir benzerini Kösten-
ce'de inşa etmeye

hazırlanan Romanya'nın Sağlık
Bakanı Sorina Pintea, Ankara
Şehir Hastanesi'nde inceleme-
lerde bulundu. Sağlık Bakanlı-
ğı’ndan yapılan açıklamaya göre,
II. Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp
(GETAT) Kongresi’ne katılmak
üzere Türkiye'de bulunan Pin-
tea'ya, incelemelerinde Sağlık
Bakan Yardımcısı Halil Eldemir

eşlik etti. Bilkent'teki Şehir Hasta-
nesi'nde yetkililerden bilgi alan
Pintea, Kardiyovasküler Cerrahi
ve Onkoloji Hastaneleri ile Rad-
yoloji bölümlerini gezdi ve tedavi
gören hastalarla sohbet etti. Pin-
tea, ziyaretin ardından Sağlık Ba-
kanı Fahrettin Koca ile yaptığı
görüşmede, hastanede verilen
sağlık hizmetinden oldukça etki-
lendiğini ifade etti. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre; konuk
Sağlık Bakanı, Türkiye'nin sağlık
alanında elde ettiği gelişmelerin
takdire şayan olduğunu, kendile-

rinin de benzer Kamu-Özel İş Bir-
liği (KÖİ) modeliyle yatırımlar
yapmak ve bu konuda Türki-
ye'nin tecrübelerinden faydalan-
mak istediklerini kaydetti. İki
ülke hükümetleri arasında imza-
lanacak bir anlaşma ile Türkiye
Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ko-
ordinasyonunda Romanya'nın
Köstence şehrinde KÖİ modeliyle
bir hastane kurulması çalışmala-
rının hızla sürdüğünü belirten
Pintea, Haziran
2019'da anlaşma imzalanmasını
öngördüklerini ifade etti.

Romanya Sağlık Bakanı, 
Şehir Hastanesi'ni gezdi

“Sancak’ın asırlık hak 
mücadelesi” konuşuldu

Türkiye'deki şehir hastanelerinin bir benzerini Köstence'de
inşa etmeye hazırlanan Romanya'nın Sağlık Bakanı Sorina
Pintea, Ankara Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu

H.MERKEZ�/BALKAN GÜNLÜ�Ü

İzmir’de yaşayan emekli
resim öğretmeni Mehmet
Nuri Öncüler, 1900'lü yıllarda

Balkanlar'da yaşayan Türklerin
Türkiye'ye dönmek zorunda kal-
ması ile Sinop'a gelen dedesinin
ailesinin yaşadığı zorlukları an-
lattığı 'Elveda Manastır' adlı ro-
manını yayımladı. Emekli
olduktan sonra 7 kişisel resim
sergisi açan Öncüler, edebiyata
yönelerek 4 de roman yazdı, biri
basıldı. İlk romanı olan Elveda
Manastır’da dedesi, kardeşi ve
dedesinin annesi Şevket Ana’nın
Balkanlar’dan Sinop’a gelmele-
rini ve hayata tutunma öykü-
sünü anlatan Öncüler, kendi
topraklarını özleyen fakat geri
dönemeyen bu insanları konu
alıyor. Kendi isminin de dedesi
Nuri’den geldiğini anlatan Ön-
cüler, annesinin bu ismi kendi-
sine verdikten sonra "Umarım
senin hayatın ondan daha güzel
olur" dediğini söyledi. DHA’nın
haberine göre; aynı zamanda ro-

manında, dedesi Nuri’nin Ma-
nastır'da öğretmenlik yaptığını,
sonraki yıllarda Mustafa Ke-
mal’in 18 Mayıs 1919’da Sinop’a
uğradığında dedesini görüp ya-
nına çağırarak "Nerelisin" diye
sorduğunu
ve "Manas-
tırlıyım" ce-
vabını
alınca, "Göz-
lerinden ta-
nıdım"
karşılığını
verdiğini an-
latıyor. Ro-
manı gerçek
bir hikaye-
den esinle-
nerek ve 4
aylık bir
araştırma so-
nucunda
yazdığından bahseden Mehmet
Nuri Öncüler, "1900’lü yıllarda
Osmanlı İmparatorluğu Balkan-
lar’da söz sahibi. Balkanlar’ın
farklı bölgelerinde 2 milyona
yakın Türk yaşıyor. Fakat Os-

manlı Birinci Dünya Savaşı’na
doğru yaklaşırken gücünü kay-
bediyor. Bunu fırsat bilen Ruslar,
Bulgar, Sırp ve Yunan cephele-
rine destek vererek Balkanlar’da
yaşayan Türkleri sürmeye başlı-

yorlar. Türk-
ler
Anadolu’ya
göç ediyor,
Şevket Ana da
ailesini topla-
yarak Sinop’a
yerleşiyor.
Orada Os-
manlı zabiti
olan büyük
oğlu, hafız ve
manastırda
öğretmen olan
küçük oğlu
Nuri ile ha-
yata tutun-

maya çalışıyor. Romanda bu
insanların 1900’lü yıllarda Ma-
nastır’da nasıl yaşadıklarını ve
sürgünden sonra Anadolu’daki
varolma savaşlarını anlattım"
diye konuştu.

Dedesinin göç hikayesini 
anlattığı roman yazdı

Üsküp'te "Ankara Kültür Günleri"

KIRKLARELİ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırklareli Üniversitesi’nde (KLÜ)
“Sancak’ın asırlık hak mücade-
lesi” konferansı düzenlendi.

www.timebalkan.com’a göre: Balkan
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından Kayalı Kampü-
sü’nde düzenlenen konferansa konuş-
macı olarak, araştırmacı- yazar Davut
Nuriler katıldı. Nuriler konuşmasında
kaleme aldığı “Sancak’ın Asırlık Hak
Mücadelesi” kitabı hakkında bilgi verdi.
Balkanlar’ın, 19. asırdan itibaren köleci-
lik ve sömürgecilikle yeni coğrafyalarda
pazar aradığını anlatan Nuriler, “Farklı
dini ve etnik toplumların asırlarca barış
içinde yaşadığı bölge, milliyetçi ve ayrı-
lıkçı akımlar, Batılı devletler ve Rus-
ya’nın desteği ile yükseliş dönemine
girmişti. 19. asrın ilk yarısında önce Yu-
nanistan ve Sırbistan Osmanlı’dan kopa-
rılarak bağımsız bir devlet haline
getirilmiş, zamanla bu iki ülkeyi, Kara-
dağ, Bulgaristan ve diğerleri takip et-
mişti. 20. asırda 1. Dünya Savaşı, 2.
Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş dönemle-
rinde çok önemli devlet liderlerinin güç
gösterileri yaptığı, faşizme, ırkçılığa, göç-
lere ve savaşlara şahitlik eden bir böl-
geye dönüşmüştü” diye konuştu.

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO

ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

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

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU

YA YIN TÜ RÜ: ULUS LA RA RA SI HAF TA LIK SÜ RE Lİ YA YIN
YÖNETİM YERİ: 171 Sok. Kemalpaşa Mah. Aras Villaları 19/B 

Menderes - İZMİR
TEL: 0 506 417 22 00

BAS KI TA Rİ Hİ: 29 Nisan 2019
BAS KI: STAR MED YA YA YIN CI LIK A.Ş.

ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş 
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR   TEL: 0 232 251 76 32
www.bal kan gun lu gu.com-in fo@bal kan gun lu gu.com

Kö şe ya zı la rı nın so rum lu lu ğu ya za rı na ait tir. Yıl lık abo ne be de li 
500 TL olup ulusal ve ulus la ra ra s› abo ne ler için 

pos ta üc re ti ila ve olu nur.
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TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk Türkiye
Ticaret ve Sanayi Odası
(ATTSO) 2019 Genel

Kurul toplantısı yapıldı. Başkent
Tiran'da gerçekleşen toplantıya,
Arnavutluk Girişimcilerin
Korunmasından Sorumlu
Devlet Bakanı Eduard Shalsi,
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, Kosova
Türkiye Ticaret Odası Yönetim
Kurulu Başkanı Abdurrahman
Balkız, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim
Kurulu Üyesi Ömer Zeydan ve

ATTSO yetkilileri katıldı.
Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; Bakan Shalsi, Arnavut-
Türk dostluğunun uzun yıllara
dayandığını söyledi. "Türkiye
Arnavutluk'un stratejik ortağı-
dır" diyen Shalsi, "Arnavut iş
dünyasının parçası olduğunuz
için sizlere teşekkür ediyorum.

Arnavutluk'a yatırım yaptınız
ve güvendiniz. Arnavut ekono-
misinde rolünüz var" dedi.
Ülkedeki iş ortamının iyileştiril-
mesi için gerekli çalışmaları
yürüttüklerini belirten Shalsi,
Türk işletmelerinin Arnavutluk
ekonomisinin vazgeçilmez bile-
şenleri olduğunu vurguladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenle-
nen "Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı Forumu"na katıldı. Pekcan, Türkiye ile Romanya’nın

1990 yılından bu yana karşılıklı ekonomik ve ticari ilişkileri artırdığını ifade etti

Ticaret Bakanı Pekcan’dan
ROMANYA’YA ÖVGÜ

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu
(DEİK) tarafından düzenlenen

"Türkiye-Romanya İş ve Yatırımı
Forumu"na katıldı. Pekcan, Türkiye
ile Romanya’nın 1990 yılından bu
yana karşılıklı ekonomik ve ticari iliş-
kileri artırdığını ifade ederek,
2011'den itibaren Romanya ile strate-
jik ortak olunduğunu söyledi.
Pekcan, "Başbakan Viorica Dancila ile
çok verimli görüşmeler gerçekleştir-
dik. Aynı zamanda sayın meslekta-
şım Bakan Oprea ile de iş dünyası ile
beraber İş Forumu gerçekleştirdik ve
beraber yaptığımız görüşmelerde de
iki ülkenin ticaretini nasıl daha yuka-
rılara çekebiliriz,
Cumhurbaşkanlığı'mızın hedefi olan
10 milyar dolara nasıl ulaşırız, artı,
karşılıklı yatırım ortamını nasıl iyileş-
tiririz üzerinde çalıştık. JETCO'yu
imzalamak üzere prensip anlaşması-
nı orada imzaladık ve bugün çok kısa

bir süre önce JETCO'yu imzalamış
bulunuyoruz. BU JETCO bize yeni
bir motivasyon, yeni bir ivme kata-
cak iki ülke ilişkilerine yönelik. Hem
yatırım ortamı olarak hem de ticaret
ilişkilerinin artırılması yönünde”
diye konuştu. Pekcan, JETCO ve
Türkiye-Romanya Karma Ekonomik
Komisyon'un (KEK) Türkiye ve
Romanya'nın ticari ilişkilerine katkı
sağladığını ifade ederek, iki ülkenin
iş insanlarına anlaşmaların imzalan-
masında üstlendikleri yapıcı rol
nedeniyle teşekkür etti. Anadolu
Ajansı’nın haberine göre; kendisinin
ve Romanya Ticaret ve İş Geliştirme
Bakanı Stefan Radu Oprea'nın iş
dünyasının önündeki engelleri kal-
dırmak için çalışacağının altını çizen
Pekcan, "Zaten Şubat ayında konuş-
tuğumuz birkaç konu vardı. Bunların
arasında çalışma izinlerinin alınma-
sındaki güçlüklerde, sayın bakan bu
konuda çalışmış, bunları basitleştir-
mişler ve bu konuda çalışmalar
devam ediyor. Bir de tabii nakliye
sorunumuz var. Nakliye kotalarının

kaldırılması, liberalleşmesi üzerinde
ulaştırma bakanlıkları arasında bir
toplantı düzenleniyor. Bunu da yakı-
nen beraber takip ediyoruz. Artık
Avrupa Birliği'nin de Yüksek
Mahkeme'nin de kararları uluslarara-
sı taşımacılıktan alınan ücretlerin AB
Gümrük Anlaşması'na aykırılığı
yönündedir. Biz inşallah en kısa
zamanda Romanya'nın da bu doğrul-
tuda çalışmalar yapmasını bekliyo-
ruz" dedi. Türk iş insanlarını
Romanya'da iş yapmaya davet eder-
ken aynı zamanda Türk iş insanlarını
da Romanya'da iş yapmaya davet
ettiklerinden bahseden Pekcan,
"Romanya bizim için Balkanlar'a ve
Avrupa'ya açılan bir kapı. Biz de
onlar için Orta Doğu'ya, Afrika'ya,
Kafkaslar'a açılan bir kapıyız.
Dolayısıyla bu ticaret hattını açık tut-
mak durumundayız ve şu anda bir
taslak üzerinde çalışıyoruz. Sadece
Romanya'da ve Türkiye'de değil, 3.
ülkelerde de iş dünyalarımızın iş bir-
liği yapabilmesinin yollarını açacağız
karşılıklı olarak." diye konuştu.

Türkiye, Arnavutluk'un
sTrATejİk orTAğıdır

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tarım ve Orman Bakanı
Bekir Pakdemirli,
“Balkan Çiftçi Çocukları

23 Nisan’da Türkiye’de
Projesi” kapsamında çiftçi
çocuklarıyla bir araya geldi.
Makedonya ve Sırbistan çiftçi
çocuklarıyla 23 Nisan Ulusal
Egemenlik Ve Çocuk Bayramı
kapsamında bir araya gelen
Bakan Pakdemirli, Toprak
Mahsülleri Ofisi (TMO)
Güvercinlik Tesislerinde
“Balkan Çiftçi Çocukları 23
Nisan’da Türkiye’de Projesi”
kapsamında yapılan etkinliğe
katıldı. Bakan Pakdemirli,
kendisinin de Balkanlar’dan
göçen bir ailenin çocuğu
olduğunu ifade ederek,
Balkanlar'dan gelen misafirle-
rin kendileri için önemli oldu-
ğunu belirtti. Etkinliğe katı-

lanlara seslenen Pakdemirli,
“Burası sizin eviniz.
İstediğiniz zaman her yıl gele-
bilirsiniz. Sizleri burada ağır-
lamaktan, özellikle çiftçi
çocuklarını ağırlamaktan, çok
mutluyuz” diye konuştu.
www.timebalkan.com’un
haberine göre; proje kapsa-
mında Türkiye’ye davet edi-

len Makedonya ve Sırbistan
çiftçi çocukları, TMO
Güvercinik Tesislerinde kendi
yöresel danslarını sergileyerek
Bakan Pakdemirli ve davetli-
lere görsel şölen sundu.
Çocuklarla fotoğraf çektiren
Pakdemirli, davetlilerle tek
tek tanışarak yakından ilgi-
lendi.

Pakdemirli, Balkan çiftçi
çocuklarıyla buluştu

Batı trakya’da
tütün üretimi
yarıya düştü

İSKEÇE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Batı Trakya’da üretilen basma cinsi tütünlerin tartım
işlemi tamamlandı.2018-2019 sezonu Batı Trakyalı
tütüncüler açısından felaket yılı olarak tarihte yerini

alacak. Özellikle Rodop ilinde bu sezon etkili olan şiddet-
li yağışlar birçok bölgede tütünleri mahveden “domates
lekeli solgunluk virüsü”nün (Tomato Spotted Wilt Virus)
gelişmesine yol açtı. Geçen 8 bin 100 ton basma üreten

Rodop ilinde bu yıl tütün üretimi yarı yarıya azalarak 3
bin 920 tonla sınırlı kaldı. www.timebalkan.com’un aldığı
bilgilere göre; geçen yıl tütünün kilosu ortalama 5,17
Euro’dan tüccara satılırken, bu yıl fiyatta 4,27 Euro’ya
gerilemiş durumda.Yunanistan Tarım Bakanlığı ise Evros,
Rodop, İskeçe ve Kavala illerinde zararları yüzde 55’in
üzerinde olan tarım üreticiler için dönüm başına 100 Euro
de minimis tazminat açıklarken, bu meblağ üreticilerinin
beklentilerinin çok altında kaldı.
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THY ve Arnavutluk’un ortak hava
yolu şirketi ilk uçuşunu yaptı

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’un Türk Hava Yolları
(THY) ortaklığında kurulan ilk
ulusal hava yolu şirketi “Air Al-

bania”, İstanbul Havalimanı’ndan sefer-
lerine başladı. Tam kapasiteye
geçmesinin ardından İstanbul Havali-
manı’na gelen ilk yabancı hava yolu şir-
keti olma özelliği taşıyan Air Albania,
İstanbul’dan Arnavutluk’un başkenti Ti-
ran’a günde 2 sefer düzenleyecek. İlk
uçuş dolayısıyla İstanbul Havalimanı
Dış Hatlar Gidiş Terminali M Kon-
tuarı’nda tören düzenlendi. Konuşmalar
öncesi Air Albania ve İstanbul Havali-
manı işletmecisi İGA yöneticileri, bir-
likte pasta kesti.
Burada, basın mensuplarına açıklama
yapan Air Albania Genel Müdürü Sinan
Dilek, ilk uçuş dolayısıyla duyduğu
memnuniyeti dile getirdi. www.timebal-
kan.com’un haberine göre; İstanbul Ha-
valimanı’na gelen ilk yabancı hava yolu
şirketi olduklarını dile getiren Dilek,
“Bunun da gururunu yaşıyoruz. Air Al-
bania Türk Hava Yolları’nın yüzde 49’la
bir iştiraki. Aslında Türkiye ve Arnavut-
luk arasındaki ikili stratejik ortaklık ne-

ticesinde meyve vermiş, 9 aylık bir ça-
lışma süresinden sonra uçuşlarına başla-
yan ve gelecek hedefleri büyük olan bir
şirket. İleride sadece Türkiye-Arnavut-
luk arasında değil, Arnavutluk ile Av-
rupa arasında seferler düzenleyecek bir
hava yolu şirketi. İlk seferimize İstan-
bul-Tiran arasında başlıyoruz. 2019 ya-
zında filomuza katacağımız yeni
uçaklarla İtalya ve İngiltere’deki desti-
nasyonlara uçacağız.” diye konuştu.
İstanbul Havalimanı’nı çok beğendiğini
dile getiren Dilek, “Gayet müthiş. Bir
zafer anıtı. Dünyanın en büyük havali-
manı. Buradan uçuş başlatmak bizim
için bir gurur.” dedi.
Sinan Dilek, hava yolunun kuruluşu sü-
recinden bu yana desteklerini esirgeme-
yen THY yönetimine ve şirkete katkı
verenlere teşekkür etti.
İGA Ticari İşlerden Sorumlu Genel
Müdür Yardımcısı Mert Başar, “Hoş
geldi, sefa geldi. Umarım onlar, tüm yol-
cularımız için güvenli ve keyifli seyahat-
ler olur. Büyümeye devam edeceğiz.
Hedef pazarlarımız arasında Çin ve
Hindistan var. Yakın zamanda buralar-
dan da güzel haberler duyacaksınız.”
ifadelerini kullandı.

YTB’de 23 Nisan coşkusu
ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığı (YTB) tarafın-
dan kurumun Hamamönü

Ofisi'nde düzenlenen 23 Nisan Ulusal
Egemenlik ve Çocuk Bayramı progra-
mına, Ankara'da eğitim gören dünyanın
birçok farklı ülkesinden YTB-Türkiye
Bursları burslusu öğrenciler ve aileleri
katıldı. Birbirinden keyifli oyun ve
programlarla rengarenk görüntülerin
yaşandığı programda konuşan YTB Baş-
kanı Abdullah Eren, dünyanın dört bir

tarafından gelen çocukların Türkiye'nin
zenginliği olduğunu söyledi. YTB Baş-
kanı Eren sözlerini şöyle sürdürdü: "İşte
Türkiye'nin zenginliği burada, dünya-
nın dört bir tarafından çocuklar var. 23
Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bay-
ramı'nız kutlu olsun. Biz herhangi bir
derdinizde, sıkıntınızda yanınızdayız.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı Türkiye'de 1923'ten beri kut-
lana gelen bir bayram. Çocuklar için, ço-
cuklara has bir bayram. Biz de
Hamamönü Ofisi'mizde sizler için böyle
bir etkinlik yapmak istedik. İnşallah fay-

dalı olmuştur, inşallah çocuklarınız ve
sizin için unutulmaz bir gün olmuştur.”
Türkiye'de doktora ve yüksek lisans
eğitimi gören yabancı öğrencilere başa-
rılar dileyen Eren, "Sizler tabii ki Tür-
kiye Cumhuriyeti devletinin bursuyla
burada bulunuyorsunuz. Ama bunun
dışında her türlü sıkıntınızda, derdi-
nizde bizler sizlerin yanınızdayız. İnşal-
lah doktora ve yüksek lisans
çalışmalarınızda Allah muvaffakiyetler
nasip eder. Kısa zamanda, vaktinde
doktoralarınızı, yüksek lisanslarınızı ya-
parsınız." dedi.

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği ile Türk Kültür
ve Sanat Derneği’nin

(TÜRKSAD) ortak organizasyo-
nuyla dün akşam Kırcaali’de 23
Nisan Türkiye Cumhuriyeti
Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı coşkuyla kutlandı.
Konser, Kırcaali Belediyesi’nin
maddi desteği ile gerçekleşti-
rildi. Programda Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneği’nin çatısı
altındaki Yüksel Esen ve Seba-
hat Ahmet’in yönetmenliğinde
faaliyet gösteren Çocuk Folklor
Ekibi ve Kırcaali Türk Halko-
yunları ve Türküleri Ekibinin
sunduğu Rumeli halk oyunları-
nın yanı sıra derneğin küçük ve
genç solistleri Ayhan Şakir’in
müzik yönetmenliğinde hazır-
ladıkları türküler ve şarkılar

söylediler. Konserde 80 çocuk
ve genç yetenek sahne aldı. Kır-
caali Belediye Kültür Merkezi
salonunu tıklım tıklım doldu-
ran muhteşem konseri tüm böl-
geden yaklaşık 500 kişi izledi.
Onların arasında pek çok
küçük çocuklarla gelen izleyici-
lerin de olması gözden kaç-
madı. www.timebalkan.com’a

göre; Konsere teşrif eden ko-
nuklar arasında Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Volkan Tan-
yıldız, Cebel (Şeyhcuma) Bele-
diye Başkanı Bahri Ömer,
Kırcaali Bölge Müftü Vekili
Nasuf Nasuf, siyasi parti ve
sivil toplum kuruluşu temsilci-
leri ve başka davetliler yer aldı.

Kırcaali’de coşkulu
23 Nisan konseri

VRAPÇİŞTE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Vrapçişteli çocuklar 23
Nisan Ulusal Egemen-
lik ve Çocuk Bayramı

vesilesiyle mahallelerinde
sahne kurup program
hazırladı. 23 Nisan
Ulusal Egemenlik
ve Çocuk Bayramı,
Kuzey Makedon-
ya’nın farklı kent-
lerinde çeşitli
etkinliklerle kut-
landı. Bu etkinlikler
arasında en dikkat çe-

keni ise 23 Nisan Çocuk Bay-
ramı münasebetiyle Vrapçişte
köyünde bir mahallede çocuk-
ların kendi inisiyatifiyle hazır-
ladıkları kutlama programı

oldu. Tamamen çocukların
kendi fikirleriyle hazırlanan
programda İstiklal Marşı ve şi-
irler okundu. Kısa bir tiyatro
gösterisinin ardından mahal-
lede yaşayan Arnavut bir çocuk
Arnavutça bir şiir okudu.

www.timebalkan.com’a göre;
kendi programlarını hazır-

layan ve sunan çocuklara
anneleri tarafından kek
ve poğaça verildi. Ma-
hallede olan bitene
şahit olan hayırsever bir

amca da çocuklara çiko-
lata ve meyve suları ikram

etti.

Vrapçişteli çocuklardan
mahallede kutlama
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SELANİK/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’ın Selanik şehrinde
düzenlenen Uluslararası Filippos
Judo Turnuvası’na katılan Bilecik

Judo Takımı 7 madalya ile döndü.
Selanik’te düzenlenen 22 ülkenin katıl-
dığı yarışmada büyük bir başarı göste-
ren Bilecik Judo Takımı 7 madalya
kazandı. Bilecik Gençlik ve Spor İl
Müdürü Aslan Yıldız, başarılı sporcu-
ları tebrik ederek başarılarının devamı-
nı diledi. www.timebalkan.com sitesin-
den alınan bilgilere göre; Yıldız,
“Sporcularımız girdikleri yarışmada
büyük bir başarı elde ederek 7 madal-
ya alarak ilimize döndüler. Kendilerini
tebrik ediyor, başarılarının devamını
diliyorum” dedi.

TİKA Podgoritsa’da spor salonu yeniledi

Türk judocular
Selanik’te 
7 madalya aldı

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kızılyıldız, Sırbistan Süper Ligi play-off
turu 3. hafta maçında, ezeli rakibi
Partizan’ı 2-1 mağlup ederek şampi-
yonluk yolunda önemli bir galibiyet
aldı. www.timebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre: Rajko Mitic Stadı’nda
oynanan 160. Belgrad derbisinde, ev
sahibi Kızılyıldız’ın gollerini 60. daki-
kada Mohamed Ben El Fardu, 80. daki-
kada Aleksa Vukanovic kaydederken,
Partizan’ın tek golünü 90. dakikada
Ricardo Gomes attı. Puanını 48’e çıka-
ran son şampiyon Kızılyıldız, en yakın
rakibi Radnicki ile arasındaki puan far-
kını 6’ya yükseltirken, ligin bitimine
son dört hafta kala şampiyonluk yolun-
da önemli bir adım attı. 

Belgrad derbisinde
kazanan Kızılyıldız

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ’ın başkenti
Podgorica’daki 25 Mayıs Tuzi
Lisesinin Türk İşbirliği ve

Koordinasyon Ajansı Başkanlığınca
(TİKA) onarılan spor salonu hizmete
açıldı.
Karadağ Eğitim Bakanlığı ve Karadağ
Basketbol Federasyonunun destekle-

riyle TİKA tarafından gerçekleştirilen
rekonstrüksiyon çalışmalarının
tamamlanması dolayısıyla program
düzenlendi. www.timebalkan.com’un
haberine göre; programa katılan
Karadağ Eğitim Bakanı Damir
Sehovic, yaptığı konuşmada, projenin
yaklaşık 110 bin Euro’ya mal olduğu-
nu belirterek söz konusu meblağın 90
bin Eurosu’nun TİKA tarafından, 20
bin Euro’sunun ise bakanlık tarafın-

dan karşılandığını vurguladı.
Öğrencilerin artık okul sınırları içeri-
sinde spor yapabileceklerini söyleyen
Sehovic, projenin tamamlanmasından
dolayı büyük mutluluk duyduğunu
ifade etti. TİKA’nın, geçen yıl
Karadağ’da eğitim alanında 4 proje
gerçekleştirdiğini belirten Sehovic,
“TİKA’ya müteşekkiriz, zira gerçek-
leştirdikleri projelerle samimi dostla-
rımız olduklarını gösterdiler.” dedi. 

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

“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back

and relax before your flight...

         

Hajradinovic, Türkiye'de 
İz bırakmak İsTİyor

Kasımpaşa'nın Boşnak futbolcusu Haris Hajradinovic:
"Türkiye'den ayrıldığımda insanların hakkımda, 'Haris burada
oynadı. Çok iyi futbolcuydu.' diyebilmelerini istiyorum" diyor.

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Spor Toto Süper Lig ekip-
lerinden Kasımpaşa'nın
Boşnak futbolcusu Haris

Hajradinovic, Türkiye'de iz
bırakmak istediğini söyledi.
Lacivert-beyazlıların ara trans-
fer döneminde Hırvatistan'ın
Osijek takımından büyük bek-
lentilerle kadrosuna kattığı 25
yaşındaki orta saha oyuncusu,
AA muhabirinin sorularını
yanıtladı. Türkiye'ye uyum
sağlamakta zorlanmadığını

belirten Hajradinovic, "Yeni
bir lig, ülke ve kültür.
Bunların hepsine uyum sağla-
mak gerekiyor. Daha önce
Bosna Hersek'in yanı
sıra Hırvatistan, Slovakya,
Belçika ve Norveç'te oynadım.
Bu, Türkiye'ye uyum sağlama-
mı kolaylaştırdı. Ancak yine
de adaptasyon sürecini atlata-
bilmem için zaman gerekiyor.
Kasımpaşa'nın bir parçası
olduğum için mutluyum." ifa-
delerini kullandı.
Kasımpaşa'da gerçekleştirmek
istediği hedeflerinin olduğu-

nun altını çizen Haris
Hajradinovic, "Şu an takımıma
ve bana verilen göreve odak-
lanmış durumdayım. Kendimi
geliştirmeye çalışıyorum.
Gelecekte daha iyi yerlerde
olmayı istiyorum. Ancak
önemli olan şu an bulunduğu-
nuz takımda en iyisini verebil-
mek. Türkiye'den ayrıldığım-
da insanların hakkımda, 'Haris
burada oynadı. Çok iyi futbol-
cuydu.' diyebilmelerini istiyo-
rum. Bu, benim için çok önem-
li." değerlendirmesinde bulun-
du.


