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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Akımı
Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali noktasında
elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi

Batı Balkan ülkeleri 
Berlin’de toplandı

sayfa 3’terifat sait

Balkan 
seyahatimizden 

notlar

‘Bosna’nın incisi’
alaca camii açıldı
¥ Bosna’daki savaşta
sırp askerler tarafın-
dan temellerine kadar
yıkılan ve Vakıflar
Genel müdürlüğü’nün
desteğiyle yeniden
inşa edilen alaca Cami
düzenlenen törenle
ibadete açıldı. Bosna
Hersek’in doğusundaki
Foça şehrinde, mimar
sinan’ın yakın çalışma
arkadaşı olan Hasan
nezir tarafından
1549’da inşa edilen ve

“Bosna’nın incisi” ola-
rak da nitelendirilen
caminin açılışı muhte-
şem oldu. ismini içinde
ve dışındaki renkli
kalem işlerinden alan
yaklaşık beş asırlık
caminin yeniden ibade-
te açılması dolayısıyla
düzenlenecek törene
kültür ve Turizm
Bakanı mehmet nuri
Ersoy ile Vakıflar Genel
müdürü adnan Ertem
de katıldı. 3’te

Göçle mücadelede 
Türkiye’ye övGü
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, "Türkiye
ile düzensiz göçle müca-
dele konusunda iş birliği-
miz mükemmel işliyor"
dedi. Borisov, başkent
Sofya’da düzenlenen
"Avrupa Birliği (AB) Dış
Sınırları Koruma ve
Düzensiz Göçle
Mücadele Politikaları"
konulu yuvarlak masa
toplantısında, düzensiz

göçle mücadelede Bulgar
hükümetinin güçlü irade
gösterdiğini, üçüncü
ülkelerle mutabakatlar
imzaladığını ve geçen yıl
Türkiye ile bu alanda bir
toplantıya ev sahipliği
yaptığını anlattı. Boyko
Borisov, "Türkiye ile
düzensiz göçle mücadele
konusunda iş birliğimiz
mükemmel işliyor" ifade-
lerini kullandı. 3’te

¥ almanya Başbakanı Angela
Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron, Berlin'de düzenle-
nen Batı Balkan Ülkeleri Toplantısı
öncesi ortak basın açıklamasında
bulundu. Toplantıya ev sahipliği yapan
Merkel, Batı Balkan ülkelerinin AB
perspektifine desteğini
yineledi. Merkel toplantıda, Sırbistan
ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin
olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl
eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu
açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.
Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de
"Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek
Avrupa’nın çıkarınadır" dedi. 10’da

Türk Akımı Projesİ 
Bosna’dan da geçecek
¥ Erdoğan, Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad
Dodik ve Konsey üyesi Şefik Caferoviç,
baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin
ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde
ortak basın toplantısı düzenledi. Bosna
Hersek'in adeta Balkanların mozaiği gibi
olduğunu dile getiren Erdoğan, "Bosna
Hersek'in huzur ve istikrarı yalnızca
Balkanların değil, tüm Avrupa'nın barışı,
istikrarı ve güvenliği bakımından önemli-
dir. Tarihi köklerle sağlam biçimde bağlı
olduğumuz Bosna Hersek'le ilişkilerimiz
bizim için hep öncelik arz eder" diye
konuştu. Enerji, savunma sanayi, turizm,
tarım ve hayvancılık alanlarında atılabile-
cek adımların da gündemlerinin üst sıra-
larında olduğuna değinen
Erdoğan, "Özellikle Türk Akımı
Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali
noktasında elimizden gelen her türlü
desteği vereceğiz." dedi.

¥ Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'daki önemli Osmanlı
miraslarından Gazi Hüsrev Bey
Medresesi, 124 öğrenciden oluşan
469'uncu dönem mezunlarını verdi.
Avrupa'nın en köklü İslami eğitim
kurumlarından biri olan medresede
düzenlenen mezuniyet töreninde,

77 kız ve 47 erkek toplam 124
öğrenci tarihi medreseden mezun
olmanın mutluluğunu yaşadı.
Mezun olan öğrenciler tören kapsa-
mında Kuran-ı Kerim, dualar ve ila-
hiler okudu. Öğrenciler ayrıca,
Saraybosna sokaklarında geleneksel
"mezuniyet yürüyüşü" yaptı.

3’te

Osmanlı mirası medrese 
469. mezunlarını verdi

5V’te
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#bizsizitanıyoruz

Biz sizi, her zorluğa meydan okuyuşunuzdan, şartlar ne olursa olsun
dik duruşunuzdan ve birlikte çok güzel oluşunuzdan tanıyoruz.

Biz size inanıyoruz, sizi her zaman destekliyoruz.

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.

TANIYORUZ
BiZ SiZi

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof.
Dr. Gürer Gülsevin, "Arna-
vutça, Boşnakça, Makedonca,

Sırpça, Bulgarca, Romence ve Yu-
nanca'da ne kadar Türkçe kelime ol-
duğunu biliyoruz. Sırp dillerinde 8
bin 742, Arnavutçada 4 bin küsur,
Bulgarca ve Romence'de hepsinde 3
bin küsur Türkçe kelime var"
dedi. Gülsevin, Trakya Üniversitesi

(TÜ) Balkan Kongre Merkezi'nde
düzenlenen "Balkanlarda Türkoloji-
nin Dünü Bugünü ve Geleceği Ça-
lıştayı"nda yaptığı konuşmada,
Türk dilinin komşu olduğu tüm dil-
leri etkilediğini söyledi. Anadolu
Ajansı’na göre; Türk dilinin Sibir-
ya'dan Balkanlar'a kadar birçok
dille ilişkiye geçtiğini belirten Güls-
evin,"Dolayısıyla alışverişler de ol-
muştur. Arnavutça, Boşnakça,
Makedonca, Sırpça, Bulgarca, Ro-

mence ve Yunanca'da ne kadar
Türkçe kelime olduğunu biliyoruz.
Sırp dillerinde 8 bin 742, Arnavut-
çada 4 bin küsur, Bulgarca ve Ro-
mence'de hepsinde 3 bin küsur
Türkçe kelime var." diye konuştu.
Balkan dillerinin Türkçe için çok
önemli olduğunu vurgulayan Güls-
evin, şunları kaydetti: "Balkan dil-
leri için Türkçe'nin önemi nedir?
Örneğin Arnavutça'da kaç Sırpça
kelime var bilmiyorum ama bunlar

tespit edilmiştir. Her dil birbiriyle
ilişkiye geçer ama birbiriyle hiç ala-
kası olmayan diller ile ilgili söylü-
yorum. Sırpça ve Arnavutça'nın
birbiriyle ilgisi yok, Yunanca'nın
bunlarla ilgisi yok. Yani birbirinden
bambaşka halklar ve diller. Bunların
arasındaki en büyük ortaklık Türki-
ye'den aldıkları Türkizmlerdir. Bun-
lar birbirlerinden farklı diller olsalar
bile aralarındaki en büyük ortaklık
ortak kullandıkları kelimelerdir."

İstanbul’da 
23. türk dünyası
Çocuk Şölenİ

Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin: "Arnavutça, Boşnakça,
Makedonca, Sırpça, Bulgarca, Romence ve Yunanca'da ne kadar Türkçe ke-
lime olduğunu biliyoruz. Sırp dillerinde 8 bin 742, Arnavutçada 4 bin küsur,

Bulgarca ve Romence'de hepsinde 3 bin küsur Türkçe kelime var" dedi

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Saraybosna Filarmoni Orkestrası,
yaklaşan ramazan nedeniyle ge-
leneksel ramazan konseri verdi.

Anadolu Ajansı’ndan alınan bilgilere
göre: Bosna Hersek'in başkenti Sa-
raybosna'daki tarihi Ulusal Tiyatro
binasında düzenlenen konserde, or-
kestra şefi Oğuzhan Balcı'nın yöneti-
minde dünya klasiklerinin yanı
sıra Bosna Hersek'e özgü geleneksel
eserler çalındı. Bu yılki ramazan kon-
serinde Türk keman virtüözü Cihat
Aşkın da sahne aldı. Geleneksel hale
gelen ramazan konserine Saraybos-
nalılar yoğun ilgi gösterdi.

Şölen için Afganistan, Bulgaristan,
Irak, Kosova, Kuzey Makedonya, Ahıska ve
Doğu Türkistan'dan gelen 540 öğrenci ve
84 öğretmen Şölen Gösterisi'nde buluştu 

Uluslararası Balkan Türkologları
EdirnE’dE BUlUşTU

Saraybosna 
Filarmoni

Orkestrası’ndan
ramazan 
kOnSerİ

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dünyası Araştırma-
ları Vakfı'nca, Türk
Cumhuriyet ve topluluk-

larında yaşayan Türk çocukla-
rının Türkiye'yi tanımaları,
dünyanın dört bir köşesinde
yaşayan kardeşleriyle bir
araya gelmeleri, dostluk-
lar edinmeleri ve
kardeşlik bağla-
rını güçlendir-
meleri
amacıyla dü-
zenlenen
etkinlik
kapsa-
mında,
misafir
öğrenciler,
Anadolu
Ajansı’nın
haberine
göre; Bağcı-
lar Olimpik
Spor Komplek-
si'ndeki "Şölen
Gösterisi"nde bu-
luştu. Şölende "Anayurt"
şarkısı eşliğinde, ellerinde ül-
kelerine ait bayrak ve kostüm-
lerle yürüyerek protokolü
selamlayan gruplar, Türk bü-
yüklerine ve şehitlere saygı
duruşunun ardından İstiklal
Marşı'nı okudu. Ezgi ve marş-
lar eşliğinde halk oyunlarını
icra eden çocuklar, büyük bir

ilgiyle karşılanırken, Türki-
ye'den ise Şehit Büyükelçi
Galip Balkar Ortaokulu
Grubu, "Başbar", "Hoş Bilezik"
ve "Hançerbarı" oyunlarını
sergiledi. Türk Dünyası Araş-
tırmaları Vakfı Genel Başkanı
Közhan Yazgan yaptığı açılış
konuşmasında, "Hocamız
Turan Yazgan'ın başlattığı ve
büyük heyecanla, şevkle, ar-

zuyla, bizzat her aşama-
sıyla ilgilenerek

gerçekleştirdiği
şölenimizi,

maalesef son
dört yıldır
hocamızın
manevi
huzu-
runda
gerçekleş-
tiriyoruz.
Hocamı-
zın bütün

çocukların
birbirini ta-

nıması, Türki-
ye'deki

kardeşleriyle ku-
caklaşması, Türklük

şuuruna ermeleri ve Türk-
lük gururunu yaşamaları ama-
cıyla hayata geçirdiği Türk
Dünyası Çocuk Şöleni'nin ilki
23 sene önce gerçekleşmişti ve
o günden sonra her sene ger-
çekleştirilmekte, bundan sonra
da gerçekleştirilmeye devam
edecektir." dedi. 
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AnkARA
BAlkAn GÜnlÜĞÜ

Türkiye Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan,
"Türk Akımı Projesi'nin

Bosna Hersek'e de intikali
noktasında elimizden gelen
her türlü desteği vereceğiz."
dedi. Erdoğan, Bosna Hersek
Devlet Başkanlığı Konseyi
Başkanı Milorad Dodik ve
Konsey üyesi Şefik Caferoviç,
baş başa ve heyetler arası gö-
rüşmelerinin ardından Cum-
hurbaşkanlığı Külliyesi'nde
ortak basın toplantısı düzen-
ledi. Erdoğan, geçen yıl Ekim
ayında yapılan seçimler sonu-
cunda göreve başlayan Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi'ni Ankara'da misafir
etmekten duyduğu memnu-
niyeti ifade etti. Erdoğan,
Konseyin gerçekleştirdiği bu
ilk ziyarette Konsey üyelerin-
den Zeljko Komşiç'in sağlık
sorunları nedeniyle ziyarete
katılamadığını belirterek, geç-
miş olsun dileklerini iletti.
Bosna Herseklilere seçimlerde
gösterdikleri demokratik ol-
gunluk dolayısıyla tebrikle-
rini sunan Erdoğan, şunları
kaydetti:
"Uluslararası kamuoyu Bosna
Hersekli dostlarımızın ortak
bir mutabakat etrafında birle-
şerek karşılıklı suçlamalara
girmeden evvel emirde hükü-
metlerini kurmalarını bekle-
mektedir. Bu şekilde
kaybedilen zamanın telafi
edilmesini, bir an önce reform
gündemine odaklanılmasını
temenni ediyoruz. Bu yön-
deki çabalar Bosna Hersek'in
Türkiye'nin büyük destek
verdiği NATO üyeliği başta

olmak üzere Avrupa Atlantik
kurumlarıyla bütünleşme yo-
lundaki gayretlerine ivme ka-
zandıracaktır." 

BALKANLAR’IN 
MOZAİĞİ

Bosna Hersek'in adeta Bal-
kanların mozaiği gibi oldu-
ğunu dile getiren Erdoğan,
"Bosna Hersek'in huzur ve is-
tikrarı yalnızca Balkanların
değil, tüm Avrupa'nın barışı,
istikrarı ve güvenliği bakı-
mından önemlidir. Tarihi
köklerle sağlam biçimde bağlı
olduğumuz Bosna Hersek'le
ilişkilerimiz bizim için hep
öncelik arz eder." diye ko-
nuştu. Konsey üyeleriyle bu
düşünceler temelinde istişare-
lerde bulunduklarını vurgu-
layan Erdoğan, sözlerini
şöyle sürdürdü: "Bu nadide
ilişkilerin daha da geliştiril-
mesi amacıyla atılabilecek
adımları gözden geçirdik.
Türkiye'nin, Bosna Hersek'in

istikrarı ve vatandaşlarının
müreffeh geleceği için göster-
diği çabaları kararlılıkla sür-
düreceğini teyit ettik. Bosna
Hersek'teki ekonomik kalkın-
manın, toplumun refahına,
ülkenin iç siyasi istikrarına,
birlik ve bütünlüğüne katkı
sağlayacağı düşüncesiyle ül-
kelerimiz arasındaki ticari ve
ekonomik faaliyetlerin daha
da güçlendirilmesi imkanla-
rını görüştük. İkili ticaretimi-
zin yükselen bir grafik
çizdiğini memnuniyetle tespit
ettik. Bugün imzaladığımız
güncellenmiş Serbest Ticaret
Anlaşması 1 milyar dolarlık
ticaret hacmine ulaşmamıza
katkı sağlayacaktır. Mutaba-
kat muhtırası metnini az önce
imzaladığımız Saraybosna-
Belgrad Otoyolu Projesinin
de Bosna Hersek'in istikrarına
çarpan etkisi yapacağına ina-
nıyorum. Projenin en kısa sü-
rede hayata geçirilmesi için
çalışmalarımızı devam ettiri-
yoruz. Zira Sarajevo-Belgrad

arasındaki bu yol gerçekten
bölgeye çok ciddi bir sıçrama,
çok ciddi bir ivme kazandıra-
caktır." 
Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; enerji, savunma sanayi,
turizm, tarım ve hayvancılık
alanlarında atılabilecek adım-
ların da gündemlerinin üst sı-
ralarında olduğuna değinen
Erdoğan, "Özellikle Türk
Akımı Projesi'nin Bosna Her-
sek'e de intikali noktasında
elimizden gelen her türlü
desteği vereceğiz" dedi. Özel
sektörü Bosna Hersek'le tica-
ret ve yatırım yapmaları için
teşvik etmeye devam ettikle-
rini belirten Erdoğan, "Kültü-
rel ve beşeri alanlardaki
bağlarımızı daha da kuvvet-
lendiriyoruz ve TİKA'nın
Bosna Hersek'teki gayretleri
hepimizin malumudur, bu-
güne kadar olduğu gibi bun-
dan sonra da TİKA yine
Bosna Hersek'teki bu çalışma-
larını sürdürecektir." diye ko-
nuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Akımı
Projesi'nin Bosna Hersek'e de intikali noktasında eli-

mizden gelen her türlü desteği vereceğiz" dedi

FoÇA
BAlkAn GÜnlÜĞÜ

Bosna’daki savaşta Sırp as-
kerler tarafından temelle-
rine kadar yıkılan ve

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
desteğiyle yeniden inşa edilen
Alaca Cami düzenlenen törenle
ibadete açıldı. Bosna Hersek’in
doğusundaki Foça şehrinde,
Mimar Sinan’ın yakın çalışma
arkadaşı olan Hasan Nezir tara-
fından 1549’da inşa edilen ve
“Bosna’nın İncisi” olarak da ni-
telendirilen caminin açılışı
muhteşem oldu. www.timebal-
kan.com’a göre: ismini içinde
ve dışındaki renkli kalem işle-
rinden alan yaklaşık beş asırlık
caminin yeniden ibadete açıl-
ması dolayısıyla düzenlenecek
törene Kültür ve Turizm Bakanı
Mehmet Nuri Ersoy ile Vakıflar
Genel Müdürü Adnan Ertem
de katıldı.
Bosna Hersek’teki klasik Os-
manlı mimarisi ile yapılan ilk

camilerden olan Alaca Cami,
Bosna’daki savaşın başladığı
1992 yılında Sırplar tarafından
dinamitlenerek temellerine
kadar yıkıldı. 

5 YIL SÜRDÜ

Caminin taşları bugünkü yerin-
den yüzlerce metre uzakta iki
farklı noktada gömülü olarak
bulundu. Caminin yıkılması ve
tüm kalıntılarının kasten sak-
lanması, Sırpların bölgedeki
Müslüman izlerini tamamen
silmeye çalıştığının en büyük
göstergelerinden biri kabul edi-
liyor. Vakıflar Genel Müdürlü-
ğünün desteğiyle Alaca
Cami’nin yeniden inşasına 2014
yılında başlandı. Bu arada, sa-
vaşa kadar Foça’da 12 cami var-
ken, bunların tamamı savaş
yıllarında Sırplar tarafından yı-
kıldı. Alaca Cami’nin yanı sıra
bugüne kadar Atik Ali Paşa ve
Hünkar camileri de yeniden
inşa edilip ibadete açıldı.

Türkiye Alaca Camii’yi
yeniden inşA eTTi

Başbakan Borisov, “türkiye ile 
düzensiz göç işbirliği sürecek’
SoFyA
BAlkAn GÜnlÜĞÜ

Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, "Türkiye ile düzen-
siz göçle mücadele konu-

sunda iş birliğimiz mükemmel
işliyor" dedi. Borisov, başkent Sof-
ya’da düzenlenen "Avrupa Birliği
(AB) Dış Sınırları Koruma ve Dü-
zensiz Göçle Mücadele Politika-

ları" konulu yuvarlak masa toplan-
tısında, düzensiz göçle mücade-
lede Bulgar hükümetinin güçlü
irade gösterdiğini, üçüncü ülke-
lerle mutabakatlar imzaladığını ve
geçen yıl Türkiye ile bu alanda bir
toplantıya ev sahipliği yaptığını
anlattı. Boyko Borisov, "Türkiye ile
düzensiz göçle mücadele konu-
sunda iş birliğimiz mükemmel işli-
yor. AB, Bulgaristan’ın sınırlarının

korunmasına 150 milyon Euro
tesis etti. Bu finansman olumlu
sonuç verdi." ifadelerini kul-
landı. AB üyesi olan Bulgaristan’ın
yine AB üyesi olan Yunanistan ile
ortak sınırında güvenlik durumu-
nun daha düşük seviyede oldu-
ğunu ifade eden Borisov,
"Yunanistan ile ortak sınırımızda
düzensiz göç konusunda ciddi so-
runlar yaşıyoruz." diye konuştu.

Ankara’da Türkiye-Bosna
Hersek buluşması

Genç Tasavvufçuları Des-
tekleme Derneği tarafın-
dan Kosova’nın Cakova

şehrinde düzenlenen Uluslararası
Halvetilik Sempozyumu vesile-
siyle küçük bir Balkan seyahati
yapma fırsatımız oldu. Seyahati-
miz esnasında Makedonya, Ko-
sova ve Arnavutluk’a gittik.
Gittiğim yabancı ülkelerde önce
Büyükelçiliğimizi ziyaret etmeyi
adet edindik. Nitekim öyle de
yaptık. Üsküp ve Priştine Bü-
yükelçiliklerimizi ziyaret ettik.
Arnavutluk’ta ise zaman olmadı-
ğından Tiran Büyükelçiliğimize
gitme imkânımız olmadı.

UlUslararası 
Halvetilik 

sempozyUmU

Halvetilik dedik ama aslında
genel itibari ile bir tasavvuf sem-
pozyumuydu.  Sempozyumun
konuları, Balkanlar için son de-
rece önemliydi. Özellikle son
dönemde İslam dini adına Bal-
kanlarda baş gösteren Vahabilik,
Selefilik ve Feto gibi zararlı
akımların konuşulduğu bölümler
dikkat çekiciydi. Sempozyumun
kitapçığı basıldığında ilgililer ta-
rafından mutlaka okunması ge-
rektiğini düşünüyorum.
Sempozyuma katılan ve değerli
sunumlarından yararlandığımız,
emekli Büyükelçi Prof. Dr.
Kenan Gürsoy, Prof. Dr. Şaban
Ali Düzgün, Dr. Ünal Şenel,
Nazlı Yayıntaş, Prof. Dr. Levent
Bayraktar, Prof. Dr. Mehmet De-
mirci, Dr. Türkan Uymaz, Mus-
tafa Özçelik ve diğer tüm
hocalarımıza çok teşekkür edi-
yorum. Ayrıca Genç Tasavvuf-
çuları Destekleme Derneği
onursal Başkanı Hasan Şükrü
Yayıntaş ve Dernek başkanı
Gülten Karagöz hanımefendiye
böyle güzel bir etkinlik düzenle-
yip bizi de davet ettikleri için
çok teşekkürler.  Bir teşekkür de
sevgili dostum ve dernek başkan
yardımcısı sevgili Ender Aydo-
ğan kardeşime. Bizlerle yakın-
dan ilgilendi, sağ olsun. Son bir
teşekkür de Kosova Priştine’de
esnaf kardeşimiz Ecevit Demiri
için olsun.  Onun da çok emeği
geçti. Allah razı olsun. Sempoz-
yumda büyün konuşmalardan
yararlandık ancak Prof. Dr.
Şaban Ali Düzgün hocanın biz
siyasetçiler için söylediği bazı
hususlar ve farklı yaklaşımları
oldukça takdire şayandı. Dedi-
ğim gibi sempozyumun kitapçığı
çıktığında okunması ve not alın-
ması gerekiyor. Sempozyuma
Priştine Büyükelçimiz Sayın
Çağrı Sakar, Kosova Eğitim
Bakan yardımcısı Sayın Heset
Sahiti, Cakova şehri müftüsü
Sayın Ahmet Hoxha ve yardım-
cısı Sayın Visar Koshi de katıla-
rak onurlandırdılar.

Cakova’daki 
osmanlı mezarı

Sempozyumun düzenlendiği yer
olan Cakova (Türkçesi Yakova)
şehri tasavvuf dergâhlarının ve
Osmanlı döneminde yapılmış ve
hala öğrenci yetiştiren medresele-
rin olduğu tarihi bakımdan otan-
tik bir şehir. Tarihi mekânları
olan bu şehrin gezilip görünmesi
gerekiyor. Bir akşamüstü şehri
gezerken bir Osmanlı mezarı dik-
katimi çekti. Bir eğlence mekânı-
nın bahçesi içindeki bu mezarın
aslında etrafında bu mekânların
olmaması gerekir. Mezarın sahi-
bini sorduğumda, Macar Ahmet
paşa isminde bir Osmanlı paşa-
sına ait olduğunu söylediler. Os-
manlının son döneminde Jön
Türkler tarafından Osmanlı yöne-
tim binasının üst katından aşağı
atılarak katledilmiş.

Başkan erdoğan
nasıl?

Balkan seyahatimizin ilk durağı
Makedonya’nın başkenti Üsküp
oldu. Buranın havalimanını bir
Türk şirketi olan TAV işletiyor.
Buranın müdürlerinden arkadaşı-
mız Jeton bey bizi uçağımızın
kapısında karşıladı. CİP odasına
gittiğimizde Balkan Günlüğü ga-
zetemizi gördük ve onur duyduk.
Üsküp’e indiğimizde Kosova

Cumhurbaşkanı Sayın Haşim
Taçi’nin de gelmek üzere oldu-
ğunu öğrendik. Biraz bekleyip
kendisini karşıladık. Taçi, beni
gördüğünde ilk sorusu Krjetori
Erdogan si osht?  (Başkan Erdo-
ğan nasıl?) oldu. Cumhurbaşka-
nımız Sayın Erdoğan’a selamını
aldık, özel kalem müdürümüz
Sayın Hasan Doğan aracılığı ile
selamı ilettik.

kosova’daki Feto
okUlları ne zaman

kapatılaCak?

Kosova’da kaldığım 3 gün içeri-
sinde Priştine, Cakova, Prizren
ve milli şairimiz Mehmet Akif
Ersoy’un babasının doğum yeri
olan İpek’i ziyaret etme fırsatı-
mız oldu. Kosova’da bazı şeyler
maalesef aynı şekilde devam
ediyor. Terör örgütü Fetocuların
okulları eğitime devam ediyor-
lar. Bu okullara talepte bir
azalma var ama hala kapanma-
maları üzücü. Fetocular okul-
larda indirim yapıp talebi canlı
tutmaya çalışıyorlar. Ancak bu
okullarda okuyan çocukların ka-
riyerleri berbat oluyor, gelecek-
leri mafoluyor.  Kosovalı
ailelere bu durum mutlaka anla-
tılmalı. Kosova hükümeti bu
okulları kapatmak için hala neyi
bekliyor anlamıyorum. Ancak
bildiğim bir şey var ki bu okul-
lara bir yerlerden destek geliyor.
Yoksa ayakta kalamazlardı.

türkiye-kosova
serBest tiCaret

anlaşması

Ülkemizle Kosova arasında
benim de milletvekili olduğum
ve dışişleri komisyon üyesi ola-
rak meclisimizin uluslararası an-
laşmalar toplantımızda imza
attığım 3 Eylül 2012 tarihinde
başlatılan, Türkiye-Kosova Ser-
best Ticaret anlaşması (STA) 27
Eylül 2013 tarihinde o dönemde
Ekonomi Bakanımız Zafer Çağ-
layan ile Kosova Başbakan Yar-
dımcısı ve Ticaret ve Sanayi
Bakanı Mimoza Kusari Lila tara-
fından Ankara’da imzalanmıştı.
Bu anlaşma ABD, Sırbistan ve
bazı Batılı ülkelerin işine gelme-
diği için çeşitli baskılar sonu-
cunda engelleniyor. Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim Taçi hala
bu anlaşmayı imzalamadı. Bu
yüzden de Kosova da hala yürür-
lüğe girmedi. Kosova’da oldu-
ğum günlerde Kosova
Cumhurbaşkanı Taçi’nin bu an-
laşmayı imzalayacağı şeklinde
bir duyum aldım. İnşallah doğru-
dur. Kosova’nın Sırbistan’a ve
Bosna-Hersek’e uyguladığı
gümrük engelinin olduğu şu
günlerde Türkiye’nin Kosova’ya
dış ticareti bu anlaşmanın imza-
lanması ile en az on katına çıka-
cağını düşünüyorum. Sayın
Haşim Taçi’nin bir an önce yap-
ması gereken iki önemli şey var.
Birincisi Feto okullarının Koso-
va’da kapatılmasını sağlamak,
ikincisi bu anlaşmayı imzala-
mak.

israil güvenliği-
nin Hassasiyeti

Yazımın sonunda Arnavutluk
Tiran havalimanında yaşadığım
ilginç olayı sizlere aktarmak isti-
yorum. Türk Hava Yolları kon-
tuarında bilet işlemlerini
yaparken el çantamı yerde bırak-
mıştım. Bir arkadaşla sohbet
ederken havalimanı görevlisi
geldi ve yanımdaki arkadaşa bir
şeyler söyledi. Arkadaşıma ne
olduğunu sordum. Dedi ki, İsrail
havayollarına ait bir uçak
Tiran’a inecekmiş. İsrail hava-
yollarındaki güvenlik görevlileri
(muhtemelen Mossad ) benim
çantayı görüp, oradan alınmasını
istemişler. Ne kadar ilginç değil
mi?
Değerli dostlar, Ramazan sonrası
bayramda başka yerlere değil
özellikle Balkanlara gidin ve
gezin. Ecdat’ın tarihi izlerini
görün. Pişman olmazsınız. Bu
vesileyle hepinizin mübarek Ra-
mazan ayını tebrik ediyor, iba-
detleriniz için Allah’tan
kabulünü diliyorum. Selam ve
dua ile…

rifatsait@balkangunlugu.com

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

İZMİR MEKTUBU
BAlkAn 

SeyAhATİmİzden 
noTlAR

Rifat SAİT
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Thaçi: "ABD anlaşmazlığı
çözmenin anahtarıdır"

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

“Contour Global” ve
Kosova Hükümeti,
“General Elektric”

(“GE”) şirketlerinin konsorsi-
yumunun, “Yeni Kosova” ter-
mik santrali Projesi için
Mühendislik, Tedarik, İnşaat
(“EPC”) ve Uzun Süreli Bakım
(“LTM”) ihalesinde tercih edi-
len teklif sahibi olarak seçildi-
ğini açıkladı. Ekonomik
Kalkınma Bakanlığı, Eylül
2018’de açıklandığı üzere, tek-
nik ve mali tekliflerini sunmak
üzere 4 ön kalifiye şirketin
davet edildiğini hatırlattı. Ge-
neral Elektric, Contour Global
ve Kosova Hükümeti, nihai
şartlar üzerinde bir anlaşmaya
varmak için daha fazla müza-
kere yapmayı planlıyor. Con-
tour Global İcra Başkan
Yardımcısı ve Operatif İcra
Şefi Karl Schnadt, ” Yeni Ko-
sova projesinin geliştirilme-
sinde önemli bir adım atıldı.
Zamanında ve en yüksek tek-
nik, çevresel ve güvenlik stan-

dartlarına göre “Yeni Kosova”
termik santralinin kurulması
taahhüdüne ve kabiliyetine
sahip dünya standartlarında
bir şirketle ilerlemekten mut-
luluk duyuyoruz. Sıkı ihale
sürecinden ve piyasadan
gelen olumlu tepkiden mem-
nun kaldık ”şeklinde açıklama
yaptı. www.timebalkan.com’a
göre: Kosova Ekonomik Kal-
kınma Bakanı Valdrin Lluka,
“Kosova Hükümeti pazarın “
Yeni Kosova” (Kosova e Re)
projesine gösterdiği büyük il-
giden memnun. Lluka, “proje,
Kosova’da elektrik arzının
uzun vadeli ihtiyaçlarını gü-

venilir şekilde karşılamak için
ek enerji kapasitesine olan ih-
tiyacı yansıtıyor. GE’nin Tercih
Edilen Teklif Sahibi olarak se-
çilmesi, Kosova’ya uzun
zaman önce birçok uluslar-
arası kurumun desteğiyle baş-
layan bu sürecin başarıyla
sonuçlanmasına bir adım
daha yaklaşıyor. Hükümet,
Kosova vatandaşlarına koşul-
ların daha da iyileştirilmesi
için müzakere sürecine katıla-
cak. Bu projenin başarılı bir şe-
kilde uygulanması, ülkenin
genel ekonomik beklentilerini
değiştirme potansiyeline sa-
hiptir” ifadesini kullandı.

Kosova’da termik santrali
inşa edecek şirket belirlendi

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Ticaret ve Sanayi
Bakanı Endrit Shala,
Priştine yakınlı-

ğındaki Shkabaj
Fuar Merke-
zinde düzen-
lenen
“Prishtina In-
ternational Au-
toshow” otomobil
fuarının açılış törenine
katıldı. Bakan Shala açılışta
yaptığı konuşmada  otomotiv
endüstrisini , ticaret ve eko-

nomi için çok önemli olarak
değerlendirdi  ve bu nedenle
Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’nın
Kosova’daki yatırımlar için
şartların  oluşturulmasına yö-

nelik  bazı adımlar attığını
söyledi. Bakan Shala,

“Ülkemizin tica-
reti ve ekono-
misi için son
derece önemli

olan bu fuarın
açılışında Ticaret ve

Sanayi Bakanı olmak
benim için onur ve zevktir”
dedi. www.timebalkan.com’un
haberine göre: Bakan Shala ko-

nuşmasında, “ Ticaret ve Sa-
nayi Bakanlığı ile Kosova
Cumhuriyeti Hükümeti’nin
sizin için en iyi koşulları yarat-
mak  konusunda verdiği  taah-
hüdünü, bu durumda
tüccarlar olarak, Kosova Cum-
huriyeti’ndeki ana araç marka-
larının ithalatçısı olarak,  aynı
zamanda sizden  Kosova
Cumhuriyeti Hükümeti ile bir
ortaklık yapılmasını istemek,
böylece büyük şirketlerle olan
temaslarınız bu şirketleri Koso-
va’ya yatırım yapmaya davet
etmek için bir fırsat olarak kul-
lanılabilir” diye belirtti.

Priştine otomobil fuarına büyük ilgi

BERLİN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi, Batı Bal-
kanlar Zirvesi'ne katılmak

üzere geldiği Almanya'nın baş-
kenti Berlin'de ABD'nin Kosova
ile Sırbistan arasındaki anlaş-
mazlığı çözmenin anahtarı oldu-
ğunu söyledi. 
Kosova Cumhurbaşkanı Hashim
Thaçi, Batı Balkanlar Zirvesi'ne
katılmak üzere Almanya'nın baş-
kenti Berlin'e geldi. Thaçi, Ber-
lin'de basına yaptığı açıklamada,
ABD’nin Kosova ile Sırbistan
arasındaki devam etmekte olan
anlaşmazlığı çözmenin anahtarı
olduğunu belirterek, büyük Av-

rupa ülkelerinin konuyla ilgili
birleşik bir konuma ulaşamadık-
larına işaret etti. Thaçi, "ABD ol-
madan, hiçbir zaman diyalog,
müzakere veya herhangi bir an-
laşma yapamayız" dedi. 
Başkent Berlin'de gerçekleşecek
toplantı için, "Hiçbir sürpriz bek-
lemiyorum" açıklamasında bulu-
nan Thaçi, Sırbistan'ın Kosova'yı
bağımsız bir devlet olarak tanı-
masının çok önemli olduğunu
belirtti. Kosova Cumhurbaşkanı
Thaçi, "Bugün Şansölye Merkel
ve Cumhurbaşkanı Macron’dan
Sırp Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic'i Kosova'yı tanımaya ikna
etmelerini isteyeceğiz. Eğer bu
olmazsa Berlin'deki toplantının
işe yaramayacağını düşünüyo-

rum" dedi. 
İhlas Haber Ajansı’ndan alınan
bilgilere göre: Sırbistan'ın Rus-
ya'ya yönelme eğiliminde oldu-
ğunu vurgulayan Thaçi,
Kosova'nın en kısa sürede
NATO ve Avrupa Birliği'nin bir
parçası olmak istediğini belirtti.
Eski Sırp ve etnik Arnavutlardan
oluşan Kosova Cumhuriyeti ül-
kede neredeyse 10 yıl süren kanlı
bir savaşın ardından 2008 yı-
lında bağımsızlığını ilan etmişti.
ABD ve çoğu AB ülkesinin ba-
ğımsızlığını tanıdığı Kosova
Cumhuriyeti'ni Rusya ve Sırbis-
tan ise tanımadı. Bu yüzden
Belgrad ile Kosova arasındaki
ilişkilerde gerginlik devam edi-
yor. 

Priştine’de "Müzikle Kardeşliğimiz" konseri
PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova'nın başkenti
Priştine'de, Ataşehir
Aydın Doğan Güzel

Sanatlar Lisesi ile Koso-
va'dan Priştine "Prenk Ja-
kova" Müzik Lisesi
tarafından "Müzikle Kar-
deşliğimiz" konseri düzen-
lendi. Priştine Yunus Emre
Enstitüsü (YEE) destekle-
riyle başkentteki "Kırmızı
Salon"da düzenlenen kon-
sere Priştineliler ilgi gös-
terdi. Aydın Doğan Güzel
Sanatlar Lisesi Müdürü
Osman Bozali, AA muha-
birine yaptığı açıklamada,
lise olarak Kosova’daki
Priştine Prenk Jakova
Müzik Lisesi ile protokol
imzaladıklarını söyledi.
Yunus Emre Enstitüsü ve

Prenk Jakova Lisesi ile 4
aydır karşılıklı çalışmalar
yürüttüklerini aktaran Bo-
zali, bu çalışmalar kapsa-
mında kültür, öğrenci ve
müzik alışverişi gerçekleş-
tirdiklerini kaydetti. Aydın
Doğan Güzel Sanatlar Li-
sesi olarak birçok ülkede
konser verdiklerini belirten
Bozali, "Kosova’da bu ilk
konserimiz. Daha sonraki
dönemlerde de devam
edecek. Biz bu konsere
karar verdiğimizde Koso-
va’da büyük bir heyecan
olduğunu gördük ve öğ-
renciler büyük bir heye-
canla çalışmaya
başladılar." dedi. Priştine
YEE Müdürü Mehmet
Ülker de iki sanat okulu-
nun iş birliğinin bu özel
çalışmasından dolayı duy-
duğu mutluluğu ifade etti.

Türk müziği ile klasik mü-
ziğin harmanlandığı eser-
lerin seslendirildiği
konseri "müthiş" olarak ni-
teleyen Ülker, "60 civa-
rında sanatçı sahnedeydi.
Üç ayrı orkestra şefi yö-
netti, ikisi Türkiye’den
biri Kosova’dan. Kosova il
e Türkiye arasındaki kar-
deşliğe çok önemli katkı
sunduğunu düşünüyo-
rum." diye konuştu. Kon-
serde, Kosova ve
Türkiye'den öğrenciler,
Edon Ramadani, Murat Sı-
ğırcı ve Ertem Akkuş'un
orkestra şefliğinde,
çalınan "Fidayda" , "Unë
Biri Yt Kosovë" (Kosova-
ben senin evladın), "Shpirti
i Traditës" (Geleneğin
Ruhu), "Mandira" ve "Hey
Anadolu" Priştinelilerin il-
gisini çeken eserler oldu. 
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SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti Saray-
bosna'daki önemli Osmanlı mi-
raslarından kabul edilen Gazi

Hüsrev Bey Medresesi, 469'uncu
dönem mezunlarını verdi. Avrupa'nın
en köklü İslami eğitim kurumlarından
biri olan medresede düzenlenen me-
zuniyet töreninde, 77 kız ve 47 erkek
toplam 124 öğrenci tarihi medreseden
mezun olmanın mutluluğunu yaşadı.
Anadolu Ajansı’na göre; Medrese öğ-
retmenlerinden Naser Mehmedovic,
burada yaptığı konuşmada, çoğu öğ-
rencinin oldukça başarılı notlarla
mezun olduğunu belirterek, "Son de-
rece çalışkan ve başarılı öğrencilerle
dolu bir dönemi geride bıraktık. Me-
zunlara bundan sonraki öğrenim ha-
yatlarında başarılar diliyorum." dedi.
Gazi Hüsrev Bey Medresesinden yük-
sek not ortalamasıyla mezun olan
Amina Kahriman da medresede eği-
tim görmekten gurur duyduğunu
ifade ederek, üniversitede uluslararası
ilişkiler bölümünde okumak istediğini
söyledi. Bir diğer mezun Ahmed Ha-
midovic ise eğitim hayatı boyunca bir-
çok yarışmaya katıldığını, gelecek
dönemde matematik ve  iletişim alan-
larına yönelmeyi planladığını ifade
etti. Mezun olan öğrenciler tören kap-
samında Kuran-ı Kerim, dualar ve ila-

hiler okudu. Öğrenciler ayrıca, Saray-
bosna sokaklarında geleneksel "mezu-
niyet yürüyüşü" yaptı. 

482 YILLIK TARİH

Osmanlı padişahlarından Sultan 2.
Bayezid'in torunu olan Gazi Hüsrev
Bey, Bosna Sancak Beyliği yaptığı dö-
nemde başta Saraybosna olmak üzere
bölgede çok sayıda cami, hamam,

aşevi ve eğitim kurumu gibi vakıf
eserleri inşa ettirdi. 
Gazi Hüsrev Bey, 8 Ocak 1537'de Sa-
raybosna'da kendi adıyla anılan med-
reseyi kurdu. Medresedeki eğitim,
Osmanlı bölgeden çekilmesine rağ-
men aralıksız devam etti. Komünist
eski Yugoslavya döneminde de eği-
time devam eden medrese, 1992-1995
yıllarında yaşanan savaşta, şehir ku-
şatma altındayken de kapılarını ka-

patmadı. Ülkenin en eski eğitim ku-
rumu olan Gazi Hüsrev Bey Medre-
sesi, kaliteli eğitimi nedeniyle Boşnak
ailelerin öncelikli tercihleri arasında
yer almaya devam ediyor.
Diplomaları ülkedeki diğer lise diplo-
malarına denk olan medrese mezun-
ları, medresedeki eğitimlerini
tamamladıktan sonra sadece ilahiyat
değil, istedikleri diğer tüm fakülte-
lerde de eğitimlerini sürdürebiliyor.

Gazi Hüsrev Bey’de
469. mezuniyet coşkusu

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Bakan-
lar Konseyi Başkanı
Denis Zvizdic, Bal-

kanlar'da sınırların yeni-
den çizilmesi konusunun
gündeme getirilmesinin
"Pandora'nın kutusunu
açmak" anlamına geldiğini
söyledi. Zvizdic, zirvede
AB yetkililerinin Batı Bal-
kan ülkelerinin tutumla-
rına ilişkin bilgi edinme
şansı bulduğunu aktara-
rak, "Bölge olarak ciddi so-
runlarla karşı kaşıya
kaldığımız şu günlerde
böyle bir toplantının yapıl-
ması önemliydi." dedi. Son
dönemde gündeme gelen
negatif söylemlerin bölge
barış ve istikrarını geriye
götürdüğünü kaydeden

Zvizdic, "Batı Balkanlar'da
sınırların yeniden çizilme-
sine karşı olduğumu belirt-
tim. Yeni sınırlar çizilmesi,
bizi oldukça kötü bir ör-
neğe sürükler." ifadelerini
kullandı. Zvizdic, Bosna
Hersek'te 1990'lı yıllarda
yaşanan savaşı anımsata-
rak, "Etnik kökenlere göre
sınırların çizilmesi sonsuza
kadar kaldırılmıştı. Bunun
yeniden gündeme getiril-
mesi, öngörülemez sonuç-
ları da beraberinde
getirerek Pandora'nın ku-
tusunu açmak demektir."
diye konuştu. Zirvede, Ko-
sova'yı bağımsız bir devlet
olarak tanıması için Bosna
Hersek'e çağrıda bulunul-
duğunu anlatan Zvizdic,
şunları kaydetti: "Bosna
Hersek Kosova'yı tanımı-
yor, zira bu noktada içe-

ride bir uzlaşı söz konusu
değil. Sırbistan ile Kosova
arasındaki diyalog süre-
cinde Bosna Hersek'in has-
sas bir konumda
olduğunu da belirttim.
Çünkü ülkemizdeki bazı
siyasiler, bu iki alakasız
durumu ilişkili hale getir-
meye, Kosova ile Bosna
Hersek'in iki entitesinden
biri olan Sırp Cumhuriye-
ti'ni (RS) mukayese etmeye
çalışıyor." 
Anadolu Ajansı’nın habe-
rine göre; Kosova'nın, Sır-
bistan ve Bosna Hersek
menşeli ürünlere uygula-
dığı yüzde 100 gümrük
vergisinde vazgeçmesini
talep ettiğini aktaran Zviz-
dic, uluslararası anlaşma-
lara da aykırı olan bu
vergilerin zarar verdiğini
sözlerine ekledi.

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Sosyalist Parti-
since (BSP) başkent Sof-
ya'da 1 Mayıs dolayısıyla

miting düzenlendi. BSP Genel
Başkanı Korneliya Ninova, mi-
tingde, ülkede 26 Mayıs'ta yapı-
lacak Avrupa Parlamentosu
seçimlerine girecek adaylarını
tanıttı. Seçimlerine katılacak 17
aday hakkında bilgi veren Ni-
nova, Bulgar halkını oylarını
BSP'ye vermeye çağırdı. Başba-
kan Boyko Borisov hükümetini
eleştiren Ninova, partisinin bu
seçimde elde edeceği başarıyla
ülkede erken genel seçime yol
açılacağını söyledi. BSP'nin bi-
rinci sıradan adayı Elena Yon-

çeva da Bulgaristan'ın 12 yıldır
Avrupa Birliği (AB) üyesi olma-
sına rağmen AB'ye hiç yaklaşa-
madığını ifade etti. Yonçeva,
mafyanın her yıl devletten 11
milyar avro hortumladığını sa-
vunarak, "Bizleri şimdilik ele-
başı Başbakan Boyko Borisov'un
çetesinin diktatörlüğünden kur-
taran AB üyeliğimizdir. Totaliter
her rejim er veya geç gider ve
Avrupa Parlamentosu seçimle-
rinde, 26 Ağustos'ta bu rejimi
devireceğimize inanıyorum."
dedi. BSP himayesinde çeşitli
bölgelerde 1 Mayıs kutlaması
yapıldı. A.A’nın haberine göre;
Bulgaristan'da 1 Mayıs 1945 yı-
lından bu yana resmi bayram
olarak kutlanıyor.

Ahmet GÖKSAN

DÜNYANIN 
EKSENİ

“Rum halkının liderleri hep iyi niyetten,
dostluktan (!) bahsederler. Yaptıkları ise
Türk’e karşı iyi niyetten tamamen yoksun
olduklarını göstermektedir. İktisadi am-
bargo bunun en iyi bir örneğidir. 
1963 – 1974 yıllarını ‘en güzel en mutlu
yıllar’ olarak anımsayabilmeleri ise kötü
niyetin ispatıdır. Kıbrıs’ı tümüyle temsil
ettikleri iddiası ise bu kötü niyete tüy dik-
mektedir”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

BM Güvenlik Konseyi’nin 04 Mart
1964 gün ve 186 sayı ile aldığı ka-
rarla Ada’da konuşlu bulunan

Barış Gücü’nün geldiğimiz noktada işl-
evini tamamladığının kabul edilmesi gere-
kiyor. Rum’ların saldırılarını önlemek ve
bozulan düzeni yeniden kurmak üzere gö-
revlendirilen bu gücün görevinin gerekle-
rini yerine getirmediği biliniyor. Aradan
geçen 55 yılda 55 adet olumlu iş yaptığını
da ne yazık ki söyleyemiyoruz. Amerikalı
Bay Trump’ın ülkesinin bu ve benzeri
güçlere yaptığı katkıyı keseceğini duyur-
ması tartışmaları da beraberinde getiriyor. 
Bu açıklama sonrasında anılan gücün har-
camaları ağırlıklı olarak Yunanistan ve
mendil büyüklüğündeki ülke tarafından
karşılanıyor. Bu gelişme üzerine önümüz-
deki Temmuz ayında görev süresi sona
eriyor. Bay Nikos Anastasiyadis kendi
varlık nedeni olan bu gücün Ada’da kal-
ması için kulis çalışmaları yapmaya baş-
ladı bile. Amerikan Senatosu
Cumhuriyetçi üyesi Bay Robgerd Menen-
dez ile yaptığı görüşme sonrasında “Ame-
rika’nın BM Barış Gücü konusunu
özellikle dikkatle incelemesinin ve bu
gücün statüsünde yapılacak herhangi bir
değişikliğin son yıllarda var olan istikrarı
riske sokacağını anlamasının çok önemli
olduğu” mesajını veriyordu. 
Adı geçen senatörün Demokrat Partili se-
natör Bay Marco Robio ile birlikte Senato
Başkanlığına sundukları ortak öneri ile
karşımızdaki Rum yönetimine uygulanan
silah ambargosunun kaldırılmasını istiyor-
lardı. Bunun kaldırılması konusunda Hü-
kümet sözcüleri Bay Prodromos Prodromu
ise “Mesele askeri silahlanma değildir.
Ambargonun kaldırılmasının siyasi önemi
vardır. Ambargo kararı eski dönemde alın-
mış bir karardır ve bugün Amerika ile
stratejik nitelikli ilişkilerde uyumsuzluğa
neden olmaktadır” diye konuşuyor. 
Yukarıda adı geçen iki kişi şimdilerde bu
işin öncülüğüne soyunuyorlar. Yaşanan
çalışmaların doğru okunduğu takdirde bir
yandan Amerikan Exxon Mobil şirketine
peşinen Doğu Akdeniz’de arama iznini
rüşvet olarak vererek hemen sonrasında
yardım dilenmeye çıkıyorlar. Buna koşut
bölge ülkeleri ile anlaşmalar yaparak
Doğu Akdeniz’i Türkiye’ye kapatmak is-
tediklerini de gizlemiyorlar. Anadolu da
boyundan büyük işlere kalkışanlara “Ha-
line bakmadan Hasan Dağı’na odun topla-
maya gidiyor” denildiği biliniyor.
Alithia gazetesi Bay Anastasiyadis’in se-
natörle görüşmesinden sonra yaptığı açık-
lamasını, “Barış Gücü Gitmesin…
Anastasiyadis’ten Amerika’ya Menendez
Aracılığı ile Dramatik Mesaj” başlığı ile
manşetten duyuruyor. Filelefteros gazetesi
ise aynı görüşmeyi değerlendirirken,
“Barış Gücü Masada… Lefkoşa Menen-
dez’den bu gücün statüsünün bugünkü
gibi tutulması konusunda yardım istedi.
Amerikalı senatör Batıya yönelişi kutladı”
ve “işgal tehlike edebiyatı… Amerika’nın
Ambargosunun kaldırılmasından tehdit ve
ateşleme görüyorlar… Amerikan Kongre-
sindeki görüşme öncesinde bastırıyorlar”
başlıklarını kullanıyor. Benzer başlıkların
Politis gazetesinde de yer aldığını kayde-
diyoruz. 
Görünen o ki karşımızdaki siyasetçilerin
kafalarında oluşturdukları ve örümcek
bağlamış düşüncelerinden arınmak gibi bir
niyetlerinin olmadığının tipik göstergele-
rini gözlerin içine sokuyorlar. Yaşananları
değerlendiren sözcüleri Bay Prodromu,
“Kıbrıs sorununun çözümü ve Kıbrıs He-
lenizm’in adalete ermesi Kıbrıs Amerikan
ilişkilerinin gelişmesi ve derinleşmesi için
yıllardır harcadığı çabaları takdir ediyo-
ruz” diyor. 
Bu tartışmalar yaşanırken Rusya Dışişleri
Bakanlığı’nın 5 adet Rus askerinin BM
Barış Gücünde irtibat subayı, askeri göz-
lemci ve subay göndereceğini açıklaması
alanı boş bırakmak istemediğinin de gös-
tergesi oluyor. Amerika ile Rusya’nın
yaklaşımlarını körükle yangına gitmek
olarak da okumak olanaklıdır. Karşımız-
dakiler bizim iç çekişmelerimizden yarar-
lanarak zemin kazanmaya devam etmek
istiyorlar. 
Herkes dünyanın kendi etrafında döndü-
ğünü kabul etse bile hep birlikte el ele ve-
rerek Ulusal Konseyi kurmamız gerekiyor

kibristkd@kibristkd.org.tr

Arnavutluk'ta 24. Balkan Askeri Tıp Kongresi
TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da
bu yıl 24'üncüsü
düzenlenen Balkan Askeri Tıp

Kongresi gerçekleştirildi. Anadolu
Ajansı’na göre; bölge ülkeleri arasında
askeri tıp alanında iş birliğine odakla-
nan kongreye Türkiye'yi temsilen
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Sağ-
lık Komutanı Tuğgeneral Prof. Dr.
Ufuk Demirkılıç ve beraberindeki
heyet katıldı. Arnavutluk Savunma
Bakanı Olta Xhaçka, kongrenin
önemli bir forum olduğunu belirterek,
etkinliğin sadece kurumsal ve askeri
bağlar oluşturmadığını, aynı zamanda
halklar ve ülkeler arasında insani bağ-
lar da kurduğunu söyledi. Kongrenin
bölge ülkeleri ve askeri tıp kurumları
arasında karşılıklı iş birliği köprüleri-
nin inşa edilmesi ve güçlendirilmesi
için iyi bir imkan olduğunu vurgula-

yan Xhaçka, şöyle devam etti: "Bölge
ülkeleri arasında tıp alanındaki iş bir-
liği, askeri tıp biliminin gelişimini iler-
letmek için zorunlu bir gereksinim
olmasının yanı sıra aynı zamanda ül-
kelerimiz arasında ilişkileri güçlendi-
ren bir unsurdur. Tıp alanındaki iş
birliğinde yardımını esirgemeyen ve
oldukça cömert davranan, ülkemizin
iki müttefiki ve dostu, Türkiye ile Yu-
nanistan'a tebrik ve teşekkürlerimi
iletmek istiyorum." Prof. Dr. Demirkı-
lıç da kongrenin bölge ülkelerinin as-
keri sağlık personeli arasındaki iş
birliğini artıracağına ve diğer birçok
alan için iyi bir örnek oluşturacağına
olan inancını paylaştı. Arnavutluk Si-
lahlı Kuvvetleri’nce ilk kez düzenle-
nen kongrede yer almaktan dolayı
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Demirkılıç, "Bu kongrenin, bir önceki-
ler gibi başarılı olacağına ve hedefle-
rine ulaşacağına inandığımı ifade

etmek istiyorum." dedi. Kongreye
Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Yu-
nanistan, Sırbistan, Kuzey Make-

donya, İtalya, Ukrayna, Romanya ve
diğer ülkelerden yaklaşık 200 temsilci
katılıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki önemli Osmanlı miraslarından Gazi Hüs-
rev Bey Medresesi, 124 öğrenciden oluşan 469'uncu dönem mezunlarını verdi

Zvizdiç’ten 
Batı’ya 
Bosna 
uyarısı
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Karadağ’ın NATO üyeliği-
nin resmiyet kazanmasın-
dan önce, ülkedeki Rusya

yanlısı bazı çevrelerin darbe giri-
şiminde bulunmak için hazırlık
yaptığına yönelik iddialar da Bal-
kan gündemini uzun süre meşgul
etmişti. Karadağ’ın NATO üyeliği
üzerinden, Rusya’nın Balkan-
lar’daki etki alanını nasıl yitirdi-
ğini anlamak için, Balkan Savaşı
öncesi Karadağ Kralı I. Nikola’nın
sarf ettiği sözleri hatırlayalım:
“Biz bütün Balkan devletleri Rus-
ya’nın çocuklarıyız. Öteden beri
arzu edilen Balkan ittifakı ancak
Rus hükümetinin bu durumdan
memnun olacağını bizlere bil-
dirdi- ğinde kurulacaktır.”
100 yıl önce Karadağ Kralı I. Ni-
kola’nın “Rusya’nın çocukları”
olarak nitelendirdiği Balkan ülke-
leri -Sırbistan hariç- bugün hem
siyasi hem de askeri olarak Mos-
kova’ya sırtını dönmüş durumda
ve Rusya’ya cephe alan Batılı
müttefikleriyle birlikte hareket
ediyor. Balkan ülkelerinin bir bir
NATO şemsiyesi altında toplan-
ması, bu ülkelerinin ortak bir teh-
dit algısında birleştiğini de ortaya
koyuyor. O tehdit kuşkusuz Rus-
ya’dan başkası değil.
Son yıllarda Gürcistan ve Ukray-
na’da yaşananlar, Sovyet yayıl-
macılığını tecrübe etmiş Balkan
halkları arasındaki korkuları kö-
rüklüyor. İşte bu nedenle NATO
üyesi olan Balkan ülkeleri, top-
raklarındaki Amerikan askeri
varlığının daha da artırılmasını
talep ediyor. Örneğin Romanya,
Rusya’nın tüm tehditlerine rağ-
men NATO’nun füze kalkanı sis-
temine ev sahipliği yapmayı
sürdürüyor. Ya da Bulgaris-
tan’daki NATO deniz üsleri,
Amerikan donanmasına -Montrö
Boğazlar Sözleşmesi’nin elverdiği
ölçüde- güvenli bir liman olmaya
devam ediyor. NATO’nun son dö-
nemlerde Balkanlar’da çok sayıda
geniş çaplı tatbikat gerçekleştirdi-
ğini de unutmamak lazım.
Bulgaristan’da geçtiğimiz yılın
sonunda yaşanan bir tartışma, yu-
karıda zikredilen tehdit algıla-
ması için önemli bir örnek teşkil
ediyor. Sofya hükümeti tarafın-
dan hazırlanan bir raporda;
Rusya, Bulgaristan’ın ulusal gü-
venliği açısından en büyük tehdit
olarak gösterildi. Raporda şu ifa-
deler yer alıyordu:
“Rusya’nın Baltık Denizi ve Kara-
deniz’de artan askeri mevcudiyeti
Bulgaristan ve Avrupa için endişe
verici. Bu faaliyetler, kalıcı istik-
rarsızlık ve güvensizliğe yol açı-
yor. Rusya’nın kitle imha silahları
ile ilgili anlaşmaları ihlal etmesi,
bağımsız ülkelerin toprak bütün-
lüğüne saygı göstermemesi, ulus-
lararası hukuku çiğnemesi, hibrid
savaş stratejilerini benimsemesi
ve enformasyon savaşı Avru-
pa’nın güvenliğiyle ilgili politik
çözüm ve diyalog arayışlarını

zorlaştırıyor.”
Bu ifadelerin yer aldığı rapor,
Boyko Borisov hükümetinin Ba-
tıcı eğilimlerine karşı Rusya’ya
daha yakın duran Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in
itirazlarına rağmen meclis tarafın-
dan onaylandı.
Özetle; Rusya’nın sıcak denizlere
inmek için kullanmak istediği ro-
talardan biri olan Balkanlar,
bugün tam tersine NATO’nun Ka-
radeniz’deki etkinliğini artırma-
sına yarıyor. Kremlin’den gelen
sertlik derecesi yüksek meydan
okumalar ise deyim yerindeyse
lafta kalıyor ve Rusya, Balkan ül-
kelerinin Batı ile giderek daha
fazla bütünleşmesine engel olamı-
yor.

Üstelik Balkan ülkelerinin Batı ile
bütünleştiği tek platform NATO
değil. AB, bugünlerde kendi
içinde bir varoluş krizi yaşasa da
genişleme perspektifini koruyor.
1981 yılında Yunanistan’ı içine
alarak Balkanlar’a adım atan
AB’nin hedefi, tüm Balkan ülkele-
rini bünyesinde toplamak. 2004
yılında Slovenya, 2007 yılında Ro-
manya ve Bulgaristan, 2013 yı-
lında ise Hırvatistan birliğin yeni
üyeleri oldular. Bugün Türkiye
haricinde, Balkanlar’da AB’ye
üye olmak için bekleyen 6 ülke
var. Bu ülkelerden Karadağ ve
Sırbistan, Avrupa Birliği ile tam
üyelik müzakerelerini sürdürü-
yor. Makedonya ve Arnavutluk
ise hâlihazırda aday ülke statü-
sünde ve müzakerelere başlamak
için tarih bekliyor. Bosna Hersek
ve Kosova ise potansiyel aday ül-
keler sınıfında. Brüksel, son dö-
nemlerde ‘Batı Balkan’ ülkelerinin
üyelik sürecine de hız vermiş du-
rumda. Avrupa Birliği Komis-
yonu Başkanı Jean-Claude
Juncker, Şubat ayında yaptığı bir
açıklamada, tüm Balkan ülkeleri-
nin 2025 yılında AB üyesi olabile-
ceğini söylemişti. AB’ye üye
olmak için çaba sarf eden ülkeler-

den birinin, Moskova’nın bölge-
deki en yakın müttefiki olan Sır-
bistan olması da Rusya’nın
Balkanlar’a geri dönüşünün ne
kadar zor olacağının bir göster-
gesi.

ENERJİ KARTI

Soğuk Savaş sonrası dönemi irde-
lerken, Balkanlar’daki siyasi ge-
lişmelere etki eden iç ve dış
dinamiklerin Rusya açısından
neden olduğu zorluklara değin-
dik. Ancak bu durum, Rusya’nın
elindeki kozların tümüyle tüken-
diği anlamına gelmiyor. Yine de
etnik ve mezhepsel yakınlıktan
kaynaklanan tarihi ve kültürel
bağlara yapılan vurguların reel

politika açısından Rusya’nın bek-
lediği sonuçları doğurmadığı
kesin. Balkan ülkelerindeki siyasi
yapılar incelendiğinde, söz
konusu hamasi söy-
lemlere sadece
toplumun
küçük bir
kesimine
hitap
eden
marji-
nal
grupla-
rın sa-
rıldığı
kolaylıkla
görülebilir.
Hatta bu du-
rumun Sırbistan
için bile geçerli oldu-
ğunu söylemek bir yanılgı
olmaz.
Belgrad yönetiminin son dönem-
lerde attığı adımlar, bu marjinal
grupların merkez siyaseti artık et-
kileyemediğinin örnekleriyle
dolu. Sırp yönetimi, AB’ye tam
üyelik sürecine ivme kazandır-
mak için son yıllarda, aşırı milli-
yetçi grupların tüm itirazlarına
rağmen radikal bir dönüşüme
imza attı. Rusya’ya yakınlık hisse-
den çevrelerin halen sempati bes-
lediği, Radovan Karadziç ve
Ratko Mladiç gibi Sırp savaş suç-
luları yakalanarak Lahey’deki
Eski Yugoslavya Savaş Suçları
Mahkemesi’ne teslim edildi. Sır-
bistan Meclisi, Srebrenitsa’da ya-
şananlar için özür mahiyetinde
bir metni onayladı. Hatta Sırbis-
tan tanımadığı Kosova yönetimi
ile AB’nin arabuluculuğunda ma-
saya oturup bazı konularda anlaş-
maya bile vardı. Tüm bu adımlar,
Rusya’yı hami olarak gören Sırp
milliyetçileri tarafından tavizkar
adımlar olarak nitelendirildi.
Ancak Rusya yanlısı muhaliflerin
ihanet suçlamaları Belgrad’daki

Batı yanlısı yönetime olan top-
lumsal desteği sarsmadı. Nitekim
3 Nisan 2017’de yapılan cumhur-
başkanlığı seçimlerinin kazananı,
yukarıda saydığımız adımları
Rusya’ya rağmen atmaktan çekin-
meyen Aleksander Vuciç oldu.
Tüm bunlara rağmen; Sırbis-
tan’ın, Kırım’ın uluslararası hu-
kuka aykırı bir referandum ile
ilhak edilmesinden ötürü AB tara-
fından Rusya’ya uygulanan yaptı-
rımlara katılmadığı da göz ardı
edilmemeli.
Rusya, istediği sonucu alamasa
da yumuşak güç olarak gördüğü
tarihi ve kültürel bağlar vurgu-
sundan vazgeçmiş değil. Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin’in
son Belgrad ve Sofya ziyaretleri,

bu ülkelerin Osmanlı’dan kopu-
şunu simgeleyen yıldönümlerine
denk getirildi. Verilen mesajlar da

daha çok yakın tarihteki
kader birlikteliğine

yönelikti. Bu zi-
yaretler artık

marjinalle-
şen Rusya
yanlısı
muhalif
grup-
larca
coşkuyla
karşı-

landı. Bu
grupların

ülke içinde
düzenledikleri

gösterilerde zaten
her daim Putin poster-

leri taşıdığını da unutmamak
lazım. Rusya’nın Balkanlar’da iz-
lediği stratejilerden biri de bu mil-
liyetçi grupların korkularını diri
tutmak. Bunun için, devlet des-
tekli Rus medyasında sık sık Bal-
kanlar’daki Slav ve Ortodoks
kökenli halkların korkularını kö-
rükleyecek haberlere rastlamak
mümkün. Bunun en somut örneği
ise ‘Büyük Arnavutluk’ hayaliyle
ilgili abartılı haber başlıkları. Ar-
navutluk ve Kosova’nın birlikte
attığı tüm adımlar, Rusya’nın Bal-
kan ülkelerine yönelik yayınla-
rında ‘Büyük Arnavutluk’
girişimiyle ilişkilendiriliyor. Oysa
tüm Arnavutların tek bir devlet
çatısı altında birleşmesini öngö-
ren bu yaklaşım, hiçbir zaman
Tiran ya da Priştine’deki yönetim-
lerin resmi söylemi olmadı. Üste-
lik hem Arnavutluk hem de
Kosova’daki hükümetler, sınırları
kaldıracak olgunun Avrupa Bir-
liği üyeliği olduğunun altını çizi-
yor.

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
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DEVAM EDECEK...

Şener BİLAL

OSMANLI 
BİZLERE NASIL 

ANLATILDI?

Uzun bir süredir yazı yazmaya ara
vermiş bulunuyorum aynı za-
manda bu süre zarfı içinde yazıla-

rımızı takip eden arkadaşlar sürekli,
Hocam niye artık yazı yazmıyorsunuz ?
diye hem eleştiriyorlar hem de yazmam
için telkinlerde bulunuyorlar. Ben de
uzun süredir neyi yazayım derken, günde-
lik hayatımızda değişik milli unsurlarla,
öğrencilerimle yapmış olduğum konuş-
malarda farkında olmadan dile getirdiğim
bir konu olduğunu farkına vardım. As-
lında her gün farklı mekan ve yerlerde sü-
rekli “Osmanlı Biz Balkanlılara Nasıl”
anlatıldı konusunu farkında olmadan izah
ediyor ve kendime bir görev adlederce-
sine anlatmaya çalışıyormuşum. Bu yüz-
den kısaca dahi olsa bu konu hakkında öz
ve Yüksek Lisans yaptığım zamanlarda
derinlemecesine araştırdığım konuyu
(Tez konum olarak Makedonya’da Tarih
Eğitim kitaplarında Osmanlı İmajını ça-
lışmıştım) özetleyerek sizlere aktarmaya
karar verdim.
Öncelikle “Biz” dediğimiz zaman Bal-
kanlıları kastetiğimi belirtmek isterim, bu
bizim için de Osmanlı Döneminde Os-
manlı’nın kendisini oluşturan biz Balkan-
lıların olduğunun kavramamız gereklidir.
Osmanlı bir milletin devleti değildi, Os-
manlı Balkanlıların da devleti idi. Yani
Osmanlıya bakış açımızı değiştirmemiz
şart. Osmanlıyı methettiğimiz veya eleş-
tirdiğimizde sanki orda uzakta bir İmpa-
ratorluk varmış “egosu” ve anlayışı ile
yapmayalım. Osmanlı’nın bir Medeniyet
ve Model olduğunu bilelim ona göre de-
ğerlendirmemize alalım. Evet, tarihi süreç
içerisinde Osmanlı Devleti’nin “Devlet-
leşme” olarak diyebileceğimiz serüve-
ninde “Annelik” rolünü Balkanlar
üstlenmiştir. Yani uzun lafın kısası Os-
manlıyı, Osmanlı yapan aslında vatandaş-
lık açısından bakar isek o dönemin içinde
yaşayan dedelerimizden başkaları değil-
lerdi. Balkan coğrafyası ilginç bir coğraf-
yadır, bakınız kendimden örnek vermek
gerekir ise: Benim Dedem Osmanlı Te-
bası (Vatandaşı) rahmetli Babam dönem
gereği Yugoslavya vatandaşı ve bendeniz
yine dönem gereği Makedonya vatandaşı
oluyorum (yenisi Kuzey Makedonya).
Yani gerçeğin kendisine baktığımızda
aynı ev, aynı mahalle, aynı toprak fakat
farklı vatandaşlıklardan bahsediyoruz, ki
bu da bir yerden sonra doğal olarak da
karşılanmaktadır. Bu toprakların asli un-
surları olan tüm Balkanlılar belli dönem-
ler içinde Osmanlı’nın ta kendisini
oluşturmuşlardır. Peki diyeceksiniz ki
Hocam burdaki sıkıntı nerede?
İşte asıl sıkıntı, Osmanlı’nın gerçekte ne
olduğunudan ziyade, Osmanlı’nın nasıl
sunulduğunda yatmaktadır. Bu sunumda
doğal olan dönem içerisinde Balkanlıların
Osmanlı vatandaşı olması iken, doğal ol-
mayana yönelerek Osmanlı sonrası ve
Yugoslavya dönemleri içerisinde bizlerin/
Balkanlıların sanki hiç Osmanlı dönemi
yaşamamışcasına sunulmaya çalışma-
sında yatmaktadır. Osmanlı İmajı’nın
belli dönemlerde bizlere birkaç tarihi tek-
nik kullanılarak önümüze konularak
ikram edildiğine şahit oluyoruz. Bu tek-
niklere baktığımızda ise karşımız: Belli
Olaylara Sabitleme tekniği, Yanıltma ve
Yadsıma teknikleridir. “Belli Bir Olaya
Sabitlenme Tekniği”, çarpıtma, başka bir
olayı unutturmak ya da haklı göstermek
için belirli bir olaya sistemli odaklan-
makla yapılmıştır. Yani tüm Osmanlı tari-
hinden bir olay kesilerek tüm Osmanlı
tarihine yayılarak ortaya bir ve tek sabit
imaj oluşturulmaya çalışılmıştır. Bir diğer
teknik olan “Yadsıma Tekniği” ise açık
bir tarihi olgunun yadsınması, geçmişin
izlerini gizlemeyi veya bu izler silinemi-
yorsa, gerçek anlamlarını çarpıtmayı ya
da mümkün olan durumlarda yanıltıcı
hale getirmeyi içerir. Ve son teknik olan
“Yanıltma Tekniği”, yanıltma, sahte ka-
nıtlar, sahte metinler, görüntü çarpıtma,
maddi kanıtların tahrifi gibi sahte olaylar
kurgulanarak yapılabilmiştir. İşte tüm bu
teknikler sayesine bizlere sunulan Os-
manlı Devleti ve mirasında belli olayları
unutturarak yüzyıllarca süren bir Devleti
bir iki olaya sabitleyerek, bakınız Osman-
lıda bu olay gerçekleşmiştir diyerek,
demek ki Osmanlı böyle idi dedikten
sonra, geçmişin izlerini silmeye çalışmış
ve bu konuda bilgi ve belgemiz yok
demek ki öyle bir şey yok diye eklenerek
belli başlı temel belge ve bilgilerin gizle-
nerek bizlere hurafe, hikaye ve şehir mi-
tolojileri ile Osmanlı’yı anlatmaya ve
sunmaya çalışılmıştır. Oysa Osmanlı bir
Dünya İmparatorluğu idi ve İlber Ortaylı
Hocamızın da ….”Osmanlıyı dünya tari-
hinden çekiniz, dünya tarihi diye bir şey
kalmaz demektedir.  Bizim geçmişimizde
tarih dediğimiz gerçekler bizi yücelten
gerçeklerdir. Tarih hikaye bilimi değildir
tam aksine gerçeğin ta kendisidir.
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Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından,
12.05.2016 gün ve 52535 sayılı resen
terkin işlemleri hakkında 2016/2 sayılı

Uygulama İç Genelgesi yayınlanmıştır. Buna
göre; 
1-Gayri faal mükelleflere ilişkin yapılacak
işlemler,
2-Münhasıran sahte fatura düzenlemek amacıy-
la mükellefiyet tesis ettirenlerle ilgili işlemler,
3-Ortak hususlar,
4-2004/13 sayılı ve 2009/3 sayılı Uygulama İç
Genelgelerinin yürürlükten kaldırılmasına iliş-
kin konularda.
Vergi dairelerine yollanan 12.05.2016 gün ve
2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesi geçmiş
dönemdeki yayınlanmış resen terk hakkında
konular düzenleyen kapsamlı bir Genelge
mahiyeti taşımaktadır. Bu İç Genelgeye göre
her ne şekilde olursa olsun adresinde olmayan,
beyanname vermeyen, ticari, zirai ve mesleki
faaliyeti olmadığı halde sadece sahte belge
düzenlemek amacıyla mükellefiyet kaydı açtı-
ran ve vergi incelemesine yetkili olan kimseler
tarafından düzenlenen raporlara göre vergi
kayıtları kapatılması gerekecektir. Öte yandan,
2016/2 sayılı Uygulama İç Genelgesinde göze
çarpan en belirgin özellik ise mükellef grupları
itibari ile yoklama yapılarak, adresinde olmadı-
ğı, beyanname vermediği ….  durumlarda da
vergi kayıtları resen kapatılacaktır. Bazı haller-
de mükelleflerin işletmelerine kayıtlı taşıt araç-
larının olması, gayrimenkul bulunması, demir-
baş veya stok emtia bulunması gibi hallerde de
yapılacak yoklama fişiyle tespitlere göre vergi
kayıtları kapatılacaktır. Yine, tasfiyesine karar
verilmiş olmakla birlikte, gayri faal durumdaki
tüzel kişi mükellefin tasfiye memuru ve ortak-
larından en az birinin adresinde yapılacak araş-
tırma sonucunda, tasfiye memuruna ve ortağa
ulaşılmaması halinde de mükellefiyet kaydının
resen terkin edilmesi mümkün bulunmaktadır.
Diğer taraftan, 6102 sayılı Yeni TTK’nun geç.
Mad. 7 hükmüne göre münfesih duruma düşen
şirketler, kooperatifler hakkında da resen terk
hükümleri 2014/1 seri nolu Uygulama
Genelgesine göre kapanış işlemleri uygulana-
caktır. Sahte, çalıntı ya da tahrip edilmiş nüfus
cüzdanı ile açılan vergi kayıtları da resen terk
hükümlerine göre, açılış tarihi baz alınarak tek-
rar kapatma işlemleri yapılacaktır. Mükellefiyet
kayıtları terkin edilmiş mükelleflerden, faaliye-
tine devam ettiği görüldüğü takdirde yeniden
açılış kayıtları gerçekleştirilecektir. 

SONUÇ

Uzunca bir süre vergi dairelerinde resen terk
konusunda devam eden problemli uygulamalar
bütün olayları ve durumları kapsayacak şekilde
12.05.2016 gün ve 2016/2 Uygulama İç
Genelgesiyle artık bütün problemler sonlanmıştır. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

VERGİ DAİRESİNDE
RESEN TERK HK. EN

SON UYGULAMALAR

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye
Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balkan ülkelerinden gelen

gençlerin katıldığı Sivil Toplum Akademisi’ne katıldı

    

KOCAELİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkanlardan gelen gençlerin
katıldığı Sivil Toplum
Akademisine katılan Kocaeli

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir
Büyükakın, “Kendi iyiliğimiz için
koşarken diğer yaşamlara ve yaşam
alanlarına zarar vermemeliyiz’’ dedi. 
Marmara Belediyeler Birliği ve
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı
Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Balkan
ülkelerinden gelen gençlerin katıldığı
Sivil Toplum Akademisi’ne katıldı.
Gençlerle siyasi gelişmelerinde sivil
toplum kuruluşlarının rolü ve dün-
yanın gittiği yönü içeren bir konuş-
ma gerçekleştiren Başkan
Büyükakın, ‘’Sivil Toplumun
Demokrasideki Yeri’’ başlıklı sunu-

muyla tecrübelerini paylaştı. Balkan
Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği (BALTÜRK) ile Yurtdışı
Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı iş birliğiyle gerçekleşen
akademide konuşan Büyükakın,
“Kendi iyiliğimiz için koşarken diğer
yaşamlara ve yaşam alanlarına zarar
vermemeliyiz’’ dedi. 
“Çevreci bir STK’nın çalışmaları
karar alıcılar tarafından alınacak
kararlar için lobi yapması aynı
zamanda siyaset üretmesi demektir”
diyerek konuşmasını sürdüren
Büyükakın, “Aslında bu lobiyi
yaparken siyaset yapmış oluyorsu-
nuz. Bu çalışmayla kamu için alına-
cak kararları alırken bu kararların
güzel olması için mücadele etmiş
oluyorsunuz. Bu evrede ortak iyilik
insanların daha mutlu olması içindir.

STK’larda, siyasi partilerde veya
diğer yapılarda gençler olarak var
olmak zorundasınız. Aslında bu
hepimizin iyiliği içindir. Eğer bunu
yapmazsak gelecekte başımıza gele-
cekten sorumlu oluruz” diye konuş-
tu. 
Venezuela'da darbe girişimini değer-
lendiren Büyükakın, “İnsanlar
Venezuela'da ki haksızlığa ve adalet-
sizliğe yani darbe girişimine sessiz
kalıyor. Dünyanın daha iyi olması
için insanların sesini çıkarması gere-
kir. Başkasının hakkı için sesimizi
çıkarmalıyız. Aslında başkasının hak-
kını savunurken kendi hakkımızı
savunmuş oluruz. Dolayısıyla her ne
iş yapıyorsak; birinci aradığımız ilke
adalet olmalıdır. Adalet olmadan
insanların mutlu olması mümkün
değildir” diye konuştu. 

MANİSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer
Faruk Çelik, Şehzadeler
Belediyesi’nin kardeş şehri Bosna

Hersek’in Donju Vakuf Belediyesi’nin
Belediye Başkanı Hüso Susic ve berabe-
rindeki heyetle kahvaltıda bir araya geldi.
Donju Vakuf Belediye Başkanı Hüso Susic
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik’i görmekten ve Manisa’da olmaktan
memnuniyet duyduklarını anlattı. Kardeş
belediye heyeti ile hasret gideren Başkan
Çelik şöyle konuştu: “479. Uluslararası
Mesir Macunu Festivali kapsamında kar-
deş belediyemiz Bosna Hersek Donju
Vakuf’tan gelen değerli Belediye
Başkanımız Hüso Susic ve arkadaşları ile
birlikteyiz. Hasret giderdik. Değerli
Başkanımız Bosna Hersek’ten tüm kar-
deşlerimizin selamını Şehzadeler halkına
ve tüm Manisa’ya getirdiğini, bizleri teb-
rik ettiklerini ilettiler. Ben de tüm halkı-
mız adına kardeşlerimize hoş geldiniz
sefalar getirdiniz diyorum.”
Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk
Çelik, Şehzadeler Belediyesi’nin kardeş
şehri Bosna Hersek’in Donju Vakuf
Belediyesi’nin Belediye Başkanı Hüso
Susic ve beraberindeki heyetle birlikte
Manisa Valisi Ahmet Deniz’i ziyaret etti.
Bosna Hersek Donji Vakuf Belediye
Başkanı Huso Susiç ise, “Buradaki karde-
şimiz Şehzadeler Belediyesi ile güzel bir
bağımız var. Haziran ayı sonunda Ayvaz
Dede Şenlikleri’ne değerli Valimizin katı-
lımı bizleri çok mutlu edecektir.
Katılımınızı bekliyoruz” diye konuştu.

Donju Vakuf
Belediyesi’nden
Şehzadeler ziyareti

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin desteklediği
Geleneksel El Sanatları

Festivali’ne 6 ülkeden katılan usta-
lar hünerlerini sergiledi.  Tarihî
ipek yolunun son durağı olan
Bursa, Anadolu'nun binlerce yıllık
tarihinden gelen çeşitli medeniyet-

lerin kültür mirasıyla kendi öz
değerlerini birleştirerek oluşturdu-
ğu geleneksel el sanatlarına sahip
çıkıyor. Balkanlar’dan Kafkaslar’a,
Edirne’den Kars’a kadar Türk tari-
hinin yetiştirdiği geleneksel el
sanatı ustalarını desteklemek
maksadıyla Kent Konseyi tarafın-
dan 24-28 Nisan tarihleri arasında
tertiplenen 4. Bursa Geleneksel El
Sanatları Festivali’ne Bursalılar ilgi
gösterdi. Büyükşehir
Belediyesi’nin destekleri ve Kültür
ve Turizm Bakanlığı’nın da katkı-
larıyla 48 şehirden 88 sanat dalın-
da 124 el sanatları ustası festivalde
yer aldı. Bu yıl ilk kez Köstence,
Bükreş (Romanya), Şumnu, Filibe
(Bulgaristan), Prizren (Kosova),
İşkodra (Arnavutluk) Gümülcine
(Batı Trakya) ve Şeki (Azerbaycan)
şehirlerinden gelen ustalar ise
hem eserlerini sergiledi hem de

Türkiye’nin değişik illerinden
gelen ustalar ile kaynaşarak tecrü-
belerinden faydalandı. Ahşap
oyuncak yapımı, bakır tel işleme,
baston yapımı, boynuz işçiliği,
demircilik, geleneksel Karadeniz
çorabı, Türk okçuluğu, kaatı’ sana-
tı, kırkyama, tel kırma, tezhip,
yemenicilik ve yorgan yapımı gibi
88 farklı sanat dalının yer aldığı
festivalde Bursa’dan 15 sanatçıya,
‘Kültür ve Turizm Bakanlığı el
sanatları sanatçı belgesi verildi. 

MANİSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kırcaali Belediye Başkanı ve
Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Genel Başkan

Yardımcısı Müh. Hasan Azis,
Türkiye’nin İzmir ve Manisa şehirle-
rindeki göçmen derneklerinin temsi-
leriyle görüşmeler gerçekleştirdi.
Müh. Azis, İzmir’deki Bulgaristan
göçmenlerinin üye olduğu BAL-
GÖÇ Derneği’nin misafiri oldu.
Görüşmede Kırcaali Belediye Meclis
Başkanı Raif Mustafa, Kırcaali
Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay
Şükrü, HÖH ve Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) meclis grubu başkanları
Muharrem Muharrem ve Ognyan
İvanov, Meclis üyeleri, HÖH Kırcaali
İlçe Başkanlığı görevini de yürüten
Most (Köprülü) köyü muhtarı Latif
Rasim ve Gluhar (Sağırlar) köyü
muhtarı Erkan Hüseyin, HÖH
Gençlik Kolları Kırcaali İl Başkanı
Ahmet Mollahasan yer aldı.

BAL-GÖÇ Derneği ile uzun süredir
devam eden işbirliği ve başarılı çalış-
malar için teşekkür eden Müh. Azis,
“Yıllardır birbirimizi desteklediğimiz
için teşekkür ederim” dedi. Kırcaali
Belediye Başkanı, Kırcaali’nin İzmir
Büyükşehir Belediyesi ile kardeş
şehir olmasına ciddi anlamda katkı-
da bulunduğunu anımsattı ve tekrar
BAL-GÖÇ’ün desteği ile işbirliğinin
artırılabileceği ve her iki tarafa tekrar
yararlı olabileceği 10 işbirliği alanı
önerdi. Müh. Azis’in önerdiği işbirli-
ği alanları arasında İzmir’de
Bulgaristan’dan öğrenci ve öğret-
menlere yönelik Türkçe kursları

düzenlenmesi, her iki ilçede düzenle-
nen yaz kamplarına katılacak çocuk
grubu değişimi yapılması, spor
grubu, folklor grubu değişimi yapıl-
ması, yeşillendirme ve kentsel çevre
düzenlemesi alanında deneyim alış-
verişinde bulunulması, Avrupa
Birliği (AB) tarafından finanse edilen
projeler üzerinde ortak çalışmalar
yürütülmesi de vardı. www.timebal-
kan.com’a göre; Müh. Azis, kökenleri
Kırcaali bölgesine dayanan Manisa
Balkanlar Kültür ve Dayanışma
Derneği Başkanı Altan Hafızismail-
oğlu ve dernek üyeleri tarafından
son derece sıcak karşılandı.

Kırcaalili Başkan Azis, Manisa ve İzmir’de 

Balkan geleneksel el 
sanatlarının kalbi Bursa’da attı

Tarihin zincir gibi bağlanan halkalarını takip etmeyi
seviyorum. Bir halka var mesela, arada boşluklar,
sonra garip bir şekilde ummadığın bir yerde yeni-

den bir halka buluyor ve tekrardan onu, eskiyi ve yeniyi
bağlıyorsun. Eski şehirlerin içinde üstü örtülü, bazen bir
harabenin altında, bazen de toprağın altında kapalı kalan
ve yeniden dokunulmayı, üstünün temizlenmesini bekle-
yen yapılar var. Üsküp şehrinin ne kadar eski olduğunu
bu gibi yapıları bularak tahmin etmek zor değil.
Çocukluğumdan beri kâh eski bir türbe, kâh yıkılmış bir
camii duvarı, eski bir hamamdan geriye kalan birkaç taş,
terk edilmiş eski evler, kimsesiz mezarlıklar, cami etrafın-
daki eski mezar taşları gibi tarihi eserler sayılan yapıların
yanından geçerken mâzi bizlere yani burada yaşayan
Türklere göz kırpıyordu hep.
Bir çocuk düşünün sokağa açılan kapısını her açtığında
evinin önünde yıkılmış bir camii var, minaresi olmayan,
ancak minaresine çıkan merdivenlerden çıkıp tam da o
yıkılmış yerinden kendi mahallesini izleyebiliyor.
Saklambaç oynamanın zevkini ve bu gibi mekânların
bizleri nasıl gizlediğini anlatsam masal gibi yansır. Hani
prensesli ve kraliçeli masallar vardır ya, mesela çocukken
izlediğimiz Kraliyet ailelerinin yaşadığı şatoların bahçe-
sinde çitlerden labirentler vardı, bizim mahallenin de ken-
dine has şatosu, arka bahçesi ve küçük küçük sokaklar-
dan oluşan Türk çarşısı vardı. O ara sokaklara girip kay-
bolmak ve sonra yine aynı yere çıkmanın keyfi paha biçi-
lemezdi. Kapıları iki taraftan kapalı bir Han, o da bizim
mistik havası olan ve içine giremediğimiz şatoydu,
Kaleden şehri fetheden askerler gibi izlerdik bazen, efsan-
evi hikâyeler ile hayallerimiz renklenirdi. Üsküp’ün için-
de çocuk olsan bile, sürekli insana fethetme ruhu veren
bir hava var. Bugün bile şehri gezenlerin arada sırada
ruhuna işler “akıncı cedlerin ihtirasına” kapılır insan.
Bunu neye borçluyuz biliyor musunuz? Anlatayım.
Üsküp’ü Müslüman şehri yapan Osmanlıya katan
Fatihler’i hâlâ bağrında taşır bu şehir. Bir şekilde bu fatih-
lerin türbedarıdır. Üsküp şehrini 1392 senesinde fetheden
kumandan Paşa Yiğit Mehmed Bey’dir. İstanbul’dan tam
61 yıl önce fethedilen şehrin ilk bânisi Yıldırım Beyazıd
olmuştur. Üsküp’te Paşa Yiğit mahallesi de varmış,
ardından oğlu Oruç Paşa, onun isminde de Oruç
Mahallesi, ardından Gazi İshak Bey gelir. Velhasıl
İshakiye Mahallesi de onun ismini alır. Benim yukarıda
zikrettiğim mahallelerin eski isimleri bunlar, ama isimler
eski olsa da aradan yüz yıllar geçse de hala oralardaki ruh
aynı ruhtur. İshak Bey aslen Amasyalıymış. Aynı zaman-
da II. Murad’ın silah arkadaşı ve Sırbistan’ı fethedendir.
Oğlu Gazi İsa Bey ise Fatih Sultan Mehmed’in silah
arkadaşıymış. Bugün hem İsa Bey’in hem de İshak
Bey’in camiileri dimdik ayakta durur ve karşı karşıya
birbrilerine bakmaktadırlar. İstanbul fethedildikten sonra
Haliç’in kenarlarında Üsküplü mahallesi kurulur, Yahya
Kemal Beyatlı’ya göre İstanbul’a ilk Türk mayasını
veren bu şehirdir, çünkü o zaman bir medeniyet merke-
ziymiş. Âlimler, şairler, münşiler yetiştirmiş (Bunlara
hem Şair Aşık Çelebi’nin hem de Hasan Çelebi’nin tez-
kirelerinde görebilirsiniz), medreseler, hamamlar, cami-
lerle, tekke ve bedestanlarla çarşılarla bezenmiş.
Velhasıl şimdi size buna ilişik ancak farklı bir İstanbul’a
gidiş hikâyesi anlatayım. 1902 yılında Üsküp’ün fethin-
den tam 510 yıl sonra Üsküplü bir genç hayatının tanzım
ve tahsilinin temini için İstanbul’a gider. O genç, babası
ve üvey annesi ile dargın olduğu için bir süre Serava
kenarında konağı olan Humbaracı-zâde Yaşar Bey’in
konağında ikâmet eder. Yaşar Bey, büyük annesinin
halası oğludur. Yaşar Bey, Üsküp’ün en eski hanedanla-
rından birinin reisidir, Gazi İshak Paşa ve oğlu İsa Bey’in
Üsküp’teki camilerinin mütevellisi de aynı zamanda.
Üsküp Fatihi Paşa Yiğit’in ahvadındanmış. Yaşar Bey bu
gencin ailesiyle de tanışıp eline bir miktar para vererek
bir trene bindirilip İstanbul’a gönderir. Tren Üsküp’ten
hareket edip bir gece Selanik’te durup sabahına da
İstanbul’a hareket etmiş. O genç hayatında ilk ve son kez
Rumeli’yi baştan katetmiş ve o toprakların güzelliğini o
yolculuk esnasında görmüştür. En nihayetinde Sirkeci
İstasyonuna varmış, İstanbul’un havasını teneffüs etmiş-
tir. Bu genç İstanbul’u en güzel anlatan şair Yahya
Kemal Beyatlı’dır. Çocukluğu, gençliği, annesinin mezarı
ardında kalmış ve bu hatıralar onun peşinden sürüklen-
miştir.Tam yüz yıl sonra 2002 yılında tarihin o tozlanmış
raflarının tozunu üfürerek Üsküp’te bir dergi çıkar, bu
yüz yıl içerisinde pek çok dergi çıkmasına rağmen bu
derginin farklı bir konsepti vardır. Üsküp’ü, Fatihlerini,
kendi tarihini korkmayarak yazmaya çalışanları vardır.
Derginin içerisinde Yahya Kemal Beyatlı’nın Kaybolan
Şehir şiirinin etkisi vardır. Kaybolmadığını ispat etmek
istercesine kalemler yazmaya başlar her konuyu. Savaşlar
bitmiş, farklı rejimler değişmiş bir barış anlaşması imza-
lanmış, artık herkes kendi milli ve manevi değelerine
sahip çıkmakta özgürdür. Derginin 5. Sayısında bir yazı
vardır, Üsküplü Prof. Dr. Süleyman Baki’nin kaleme
aldığı “Fatih-i Üsküb” Paşa Yiğit Mehmet Bey. Yazının
bir kısmı şöyle “Yiğit Paşa (Meddah) Camii avlusundaki
Yiğit Paşa Türbesi ve Meddah Baba Mezarı’nın yanısıra
Meddah Medresesi ve Meddah Tekkesi de mevcuttu.
Bugün bunların hiçbirinden eser kalmadı. Meddah Baba
Medresesi’nden tarih boyunca, özellikle son elli-altmış
sene öncesine kadar Üsküp ve civarındaki İslami hayata
yön veren ünlü din alimleri yetişmiştir. II. Dünya
Savaşı’ndan sonra bu medrese kapatlılmıştır. Sonuç ola-
rak, Paşa Yiğit Bey’in eserlerinden olan cami, medrese,
tekke ve türbenin hiçbirinin izine rastlamak mümkün
değildir. Meddah Baba’nın mezarı ise, Üsküp Türk
Çarşısı’nın Bit Pazarı tarafından olan her iki ana giriş
caddelerinin tam arasında, Sulu Han’a yakın mesafede,
eski Napredok sinemasının karşısındaki alanda bulunan
birkaç dükkan ve maskenin arasında sıkışıp kalmış
durumdadır.
Aydını, siyasetçi ve sade vatandaşı ile Üsküp çarşı esnafı,
mutlaka bu mukaddes mekana ve esere sahip çıkmalı,
gelecek nesillere Üsküp’ümüzün fatihleri ve eserlerini
aktarmalıyız, eğer ki biraz tarihe, geçmişe ve mukaddesa-
tımıza saygımız varsa! “Köprü Dergisi, Yıl: 2003 Sayı: 5
Aradan yıllar geçti 2016 yılının Temmuz ayında Bursa
Büyükşehir Belediyesi destekleri ve Çayır Belediyesi ile
Enka Holding’in katkılarıyla, içinde Paşa Yiğit Bey’in
türbesi, Meddah Baba’nın mezarı, kütüphane, mescit ve
şadırvan bulunan “Yiğit Paşa Kültür Merkezi” yeniden
açıldı. Üzerinde gece kondular olan evlerin bahçesinde
meğersem bir “Fatih” yatıyordu, Üsküp’ün Fatihi Paşa
Yiğit. Kaybolmadı, oradaydı hep, bir “halka” bağlandı,
üzerindeki toprak silindi ve harabeler temizlendi ve
mücevher gibi değeri hiç kaybolmadı. Bu şehirde daha
nice yerlerde yeniden keşfedilmeyi bekleyen yapılar var.
Yıllar geçse de bir şekilde insanın ruhuna dokunuyor.
Bugün bile içinde yaşayan çocuklara kendi masalını
anlattığı oluyor. Dededen toruna anlatılan bir masal gibi
hem de.

Leyla Şerif EMİN

ÜSKÜP’TE 
KEŞFEDİLMEYİ 

BEKLEYEN 
YAPILAR!

www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

Kocaelili Başkandan,
Balkanlı gençlere ders
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BRÜKSEL’DEN
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Belçika toprakları içindeki Water-
loo kasabasında, 8 Haziran
1815 tarihinde yapılan ve adı

İngilizce’de Waterloo savaşı, Fransız-
cada da Mont-Saint-Jean savaşı olarak
tanımlanan savaş Avrupa’nın kaderini
belirlemişti. Fransız İmparatoru Napol-
yon ile İngiltere-Prusya ittifakı Water-
loo’da karşı karşıya gelmişti bu
savaşta. Napolyon hem asker sayısı
hem de teknolojik olarak çok daha üs-
tündü ama doğa koşullarını hesaba ka-
tamamıştı savaşı başlatırken. Şiddetli
yağan yağmurlar sonucunda topları ça-
mura gömülmüş, hareket edemez hale
gelmiş, ordusunun konumlandığı yer
stratejik olarak daha avantajlı bir yerde
olmasına rağmen savaşı kaybetmişti,
Bu bir bölgesel savaştı. O güne kadar
gelen savaş kavramlarının bir deva-
mıydı. Göğüs göğüse savaş, bireyler
arasında başlamış, sonra ailelere, sıçra-
mış ve sonra da gittikçe boyut değişti-
rerek kabile, topluluk, boy, şehir
derken devletler arasına, oradan da
devlet ittifakları arasına kadar çıkmıştı
zaman içinde. Her dönemde, savaş
stratejileri günün koşullarına, teknolo-
jik gelişmeye ve eldeki silah çeşidine
göre değişti. Kurtuluş Savaşı’nda Ata-
türk “Sathı müdafaa yok, hattı müdafaa
var”, günümüz Türkçesi ile (Alan sa-
vunması yok, mevzi savunması var) di-
yerek o güne kadar süregelmiş
savunma doktrinini temelinden değiş-
tirmişti. “Düşman sizi zorlarsa veya da
hatlarınızı delerse teslim olmak yok,
birkaç kilometre çekilin, yeni bir mevzi
kurun ve savaşa devam edin” strateji-
siydi bu. Yeni bir kavram, yeni bir olgu
olarak girdi savaş stratejileri içine.
Zaten I. Dünya Savaşı da, Kurtuluş Sa-
vaşı da kendi başına yeni bir olguydu.  

FARKLI TEKNİKLER

II. Dünya savaşında da o güne değin
uygulanmamış farklı savaş teknikleri
uygulanmıştı. Fransızların Majino hat-
tını yapmaları, Almanların Almanya sı-
nırlarını beton sütunlarla çepeçevre
çevirmeleri gibi. Almanya bu savaşta
ilk kez balistik füze kullanarak İngilte-
re’nin başkenti Londra’yı Alman-
ya’dan ateşlediği roketlerle darmadağın
etmişti. Her savaşın kendine has özel-
likleri bulunmakla beraber, 21. yüz-
yılda savaş teknolojisi çok farklılaştı ve
asırlar içinde oluşmuş, önce oka ve kı-
lıca, sonra da baruta dayalı ateşli silah
kökenli tüm geleneksel strateji ve tek-
nolojileri arkasında bıraktı. 21. Yüzyıl
savaşlarında daha az insan, daha çok
robotlaşmış makine mantığı öne çıkar-
ken, savaşılacak ülke uzaktan kuman-
dalı insansız uçaklarla gözetlenerek
bombalanması yoluna gidildi. Her
şeyin bir antisi (karşıtı)  olduğu gibi
bunun da karşıtı bulundu ve teknolojik
olarak geri kalmış ülkeler, kendisine
saldıran ülkenin teknolojik silahları ile
baş edemeyeceğini anlayınca insan
beynini silah olarak kullanmak yolunu
seçti. Sistem basit. Karmaşık duygulara
sahip, duygusal yönden zayıf ve hayal
güçlerinin en üst noktasında yer alan
hedefe erişmeyi kendilerine yaşam il-
kesi edinmiş kişileri tespit etmek ve bu
kişilere canları pahasına bir görev verip
hedefi yakalayacaklarına inandırmak.
Uzun ve meşakkatli süren eğitim süreci
sonunda kişi canlı bombaya dönüşüyor.
Hayalindeki hedefe ulaşacağı için çok
mutlu ve biran evvel de bu hedefe
ulaşma arzusuyla yanıp tutuşuyor. Bu
aşamada yasal olarak silah kullanma
hakkı olmayan, teknolojik olarak ge-
ride kalmış ülke veya örgütlere kalan,
yüksek teknoloji istemeyen, uzaktan
fark edilmesi çok zor olan bu silahı is-
tenilen hedefe gönderip saldırı düzenle-
mek. Terör örgütleri için yıllar önce
dile getirilmiş olan “Terör örgütleri
gün gelir, kendilerini besleyenleri,
aynen akrebin yaptığı gibi, sokup öldü-
rür” sözü, önümüzdeki yıllarda özel-
likle Avrupa ve ABD’de yaşanacak
felaketlerin habercisi. Artık savaş stra-
tejisi değişti. Devletlerin ve orduların
karşılıklı bölgesel çatışmaları yerine,
masum insanların en basit ve fark edi-
lemeyecek silahlarla öldürülmesi yö-
nüne dönüştü. Terör örgütlerine silah
satan, parasal ve siyasi güç verip arka
çıkan ülkeler eninde sonunda yaptıkla-
rını ödemeye başlayacak. Kaçış yok.
Aslında Belçika’nın, AB’nin ve NA-
TO’nun başkenti Brüksel’den bütün
dünyaya verilen mesaj bu. Tabii anla-
yana….

İlber ŞİYAK

Selanik... Osmanlı Devletinin Rume-
li'de ki göz bebeği. Osmanlı Make-
donyası’nın Başkenti. Türkiye

Cumhuriyetinin kurucusu Gazi M.Kemal
ATATÜRK'ün doğduğu ve çocukluk yılla-
rını geçirdiği kent Selanik. 1430 yılında Pa-
dişah II.Murad zamanında Timurtaş Paşa
tarafından Türk yurdu yapılan ve Balkan
Savaşları esnasında 9 Kasım 1912 tarihinde
Selanik Garnizon Komutanı Hasan Tahsin
Paşa tarafından tek bir kurşun dahi atmadan,
kenti savunmak için bekleyen 26 bin Os-
manlı Askeri’ni yaptığı  ''Teslimiyet Anlaş-
ması'' ile Yunan Ordusu’na bırakan ve tüm
askerlerin açlıktan ölmelerine neden olan,
Yunanistan tarafından ''Milli Kahraman''
olarak onurlandırılan ''Hain'' Hasan Tahsin
Paşa'nın düşmana teslim ettiği kent Sela-
nik.! 

RUMELİ’YE SON BİR BAKIŞ

Balkan Savaşları sonrası yaşadıkları ve
vatan bildikleri toprakları terk ederek Ana-
dolu'ya gelmek isteyen muhacirlerin liman-
daki gemilere binerek, gözü yaşlı Rumeli
topraklarına son bir kez daha bakıp gördük-
leri kent Selanik.! 
Sözüm ona; Anadolu'daki soykırım iddiala-
rının çetelesini tutan Batılı ülkeler, bir kez
olsun bir zamanlar Balkanların çoğunluk
nüfusunu oluşturan Türklere ne olduğunun
hatırlamak dahi istemediler ve vicdanlarına
da hiç bir zaman sormadılar.!!!  Nedir suçu
o eski şehrin ki, adına yakılan türküler  'Se-
lanik, Selanik Issız Kalasın'' diye bir ilen-
meyle başlar. Bir şehir için dile
getirilebilecek en büyük beddua ıssız kal-
masını istemektir. Bu türküyü söyleyenin
ahı tuttu belki Selanik'i. Bu türkünün bed-
duası ile asırlık çınarlar devrildi. Suyu gürül
gürül akan çeşmeler kurudu. Baldıranlar
sardı o güzel şehrin bahçelerini, bağlarını. 
Bir asra yakındır ki ; 
Selanik , Yar'sız kaldı...! 
Selanik , Türkçesiz kaldı...! 
Gözyaşlarının sel olup aktığı , Göç yolla-
rında salgın hastalıklardan ölenlerin ardın-
dan yakılan ağıtlarda ve türkülerde anılan
Kent Selanik... Yunanistan'dan ilk muhacir
kafilesinin , 1883 yılında Teselya Bölge-
si’nden 128 kişinin Selanik'ten İzmir Lima-
nı’na geldiklerini ve oradan da Manisa'nın
Akhisar İlçesinde yerleştiklerini biliyor mu-
sunuz .? 
Ayvalık'lı Şair Hikmet Esen , 
Mübadele Göçünü bizlere şu dizeleriyle an-
latıyor ; 
'' Kim ne derse desin , Sinsice olmadı gidiş-
leri . 
Ne Kurşun , Ne Ölüm , Yürüdüler usulca . 
Yakıp gölgelerini , Umutlar , Mübadil tür-
külerle dudaklardan , 
Savrulurken Rüzgara . Karşılarında Derya.
İrili ufaklı bir tutam ada . 
Ve gökyüzünde dökülen ,Yıldız kırıntıları
kaldı avuçlarında . 
Ne Mal , Ne de Mülk .! 
Bir yangındı Özgürlük...! '' 
Evet , Bir yangındı Özgürlük . 
Balkan Göçmenlerinin içindeki yangın , 
Türkiye Cumhuriyetinin var oluş nedenle-
rinden biridir .
Evet , Bir yangındı Rumeli ...! 
Bir yangındı Selanik... 
Gemilerde tıka basa bindirilen, 
Aç susuz bir durumda yola çıkan Muhacir-
ler. 
Gemilerde ölen Bebeler. Solan Umutlar ... 
Gökyüzüne ulaşan Ağıtlar. 
Salgınlardan telef olan İnsanlık .! 
Ya, Rab .! ; 
Böyle acıları bir daha bu Aziz Millete ya-
şatma.!!! 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Boşnak mimar Amela Kulag-
lic'in fotoğraflarından oluşan
"Bir mimarın gözünden Tür-

kiye" sergisi, Bosna Hersek'in baş-
kenti Saraybosna'da açıldı. Saray-
bosna Yunus Emre Enstitüsü’nde
açılan sergide, Kulaglic'in 8 yıldır
Türkiye'ye yaptığı seyahatlerde
çektiği 30'dan fazla fotoğraf yer alı-

yor. Kulaglic, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, sergi fikrinin Tür-
kiye'nin zengin tarihi, kültürü ve
geleneğinden doğduğunu belirte-
rek, "Bir mimarın gözünden gör-
düğüm tüm ayrıntıları
yakalamaya çalıştım." dedi. Os-
manlı mimarisine ilgi duyduğunu
vurgulayan Kulaglic, sergide, Sa-
raybosna'nın Stari Grad Beledi-
yesi’nde bulunan farklı binaların
fotoğraflarının da yer aldığını kay-
detti. Kulaglic, bu fotoğraflar üze-
rinden şehrin sahip olduğu
kültürel ve mimari zenginliğe ve
İstanbul ile benzerliğine dikkati
çekmeye çalıştığını söyledi. Saray-
bosna Yunus Emre Enstitüsü Mü-
dürü Mehmet Akif Yaman da
sergide Kulaglic'in Türkiye'nin bir-
çok farklı yöresinde çektiği fotoğ-
rafların bulunduğunu belirterek,
"Bu sergi Türk insanı ile Bosna
Hersek insanı arasındaki ilişkilerin
ne kadar yakın olduğunu gösteri-
yor." diye konuştu.

MOSTAR/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in güneyindeki
Mostar şehrinde "Kur'an-ı
Kerim'le Kalbine Yazıyo-

rum" konulu sergi açıldı. Mostar
Yunus Emre Enstitüsü tarafından
şehirdeki kültür merkezinde açı-
lan sergide, koleksiyoner Nusret
Omerika'ya ait aralarında el yaz-
ması ve altın işlemesi bulunan 114
Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin be-

ğenisine sunuldu. Anadolu Ajan-
sı’na göre; Omerika, burada yap-
tığı açıklamada, 300 yıllık 6 el
yazması Kur'an-ı Kerim'in ilk kez
sergilendiğine işaret ederek,
"Evimde 3 bin kitaptan oluşan bir
kütüphanem var. Aralarında 200
Kur'an-ı Kerim var. Kutsal kitaba
olan sevgim dedemden miras"
dedi. Kur'an-ı Kerim örneklerini
10 yıldır topladığını ifade eden
Omerika, Mostar'da sergi düzen-

lemekten son derece mutlu oldu-
ğunu söyledi. Karagöz Bey Med-
resesi Müdür Yardımcısı Suljo
Cikotic de Kur'an-ı Kerim'in her
Müslüman’ın kalbinde ayrı bir
yere sahip olduğunu vurgulaya-
rak, "Kur'an-ı Kerim'i korumak
köklerimizi korumak demektir.
Omerika'ya böyle bir koleksiyona
sahip olduğu ve bizimle paylaştığı
için teşekkür ederiz" diye ko-
nuştu.

Mostar’da Kur'an-ı 
Kerim sergisi

Mostar şehrinde açılan "Kur'an-ı Kerim'le Kalbine Yazıyo-
rum" konulu sergide aralarında el yazması ve altın işlemesi

bulunan 114 Kur'an-ı Kerim ziyaretçilerin beğenisine sunuldu

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ'ın başkenti Podgo-
ritsa'da Balkan Kültürleri
İttifakı Derneğince (BAKİ-

DER) "Ankara Kültür Günleri"
etkinliği düzenlendi. İçişleri Ba-
kanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafından
desteklenen etkinliğin Podgo-
ritsa ayağında Türkiye ve An-
kara kültürünün tanıtıldığı
standlara Karadağlıların ilgisi
yoğun oldu. Anadolu Ajansı’nın
haberine göre; BAKİDER Baş-
kanı Emin Bajric, burada yaptığı
açıklamada, "Türkiye ve Balkan-
lar arasında geçmiş yüzyıllarda
olduğu gibi köprü kurmak isti-
yoruz. Bu iki coğrafyanın birlik-
teliği için çalışmalara başladık."
dedi. Kültür günleri
projesiyle Türkiye ile Balkan-
lar'ın ilişkilerini somut ve ölçüle-
bilir hale getirmeyi

hedeflediklerini söyleyen Baj-
ric, "Yeni insanlarla tanışmak,
ekonomik, ticari ve sosyal alan-
larda yeni köprüler kurmak isti-
yoruz." diye konuştu. Etkinlikte
stant açan Uluslararası Öğrenci
Dernekleri Federasyonu temsil-
cilerinden Muhammed Mücahid

Sürücü de Türkiye'de 63 şehirde
uluslararası öğrenci çalışması
yaptıklarını belirterek, "Ayrıca
yurt dışında okuyan öğrencilere
misafirperverliğimizi gösterme
gayretindeyiz. Yurt dışında da
uluslararası öğrenci buluşmaları
yapıyoruz." dedi. 

Karadağ'da "Ankara Kültür Günleri"

"Bir mimarın gözünden Türkiye" 
İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER
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KORAY BAŞOL
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Eski Avrupa Parlamentosu
Başkanı Martin Schulz’un
ifadesiyle, uzun süre dışla-

nan bir şeytan geri döndü. Avru-
pa’da aşırı sağ için şeytan
ifadesinden daha ağır bir tabir
olamaz. Uzun yıllar merkez siya-
set tarafından görmezden gelinen
aşırı sağ, 2014 yılında yapılan Av-
rupa parlamentosu seçimlerinde
o zaman için büyük başarı sayıla-
bilecek bir oy oranı ile 70'ten fazla
vekil ile temsil edilir hale gelmiş-
tir. Aşırı sağın, 2014 Avrupa Parla-
mento seçimlerinden bu derece
yüksek oy alarak temsil edilir
hale gelmesiyle, bu siyasi hare-
ketlerin ülke bazında değil, artık
Avrupa sathında da ciddi şekilde
temsil imkanı bulduğunu ifade
etmek yanlış olmayacaktır. Aşırı
sağ, maalesef bu seçimlerden
sonra Avrupa’da kökleşmiş bir si-
yasi harekete dönüşmüştür. 2014
yılında yapılan AP seçimlerinden
sonra bu güne kadar yapılan
Avusturya ve Fransa başkanlık
seçimleri, Brexit oylaması ve 2017
yılında yapılan Almanya Bundes-
tag seçimleri, birkaç hafta önce
yapılan Finlandiya ve son olarak
İspanya seçimlerinde aşırı sağcı
siyasi hareketlerin başarıları, bu
siyasi hareketlerin artık mevcut
bir tehlike olarak karşımızda dur-
duğunun göstergesidir. Pek çok
tanımlamalarda bu siyasi hareket-
leri “sağcı popülist” hareketler
olarak tanımlama gayreti görülse
de, bu hareketlerin “aşırı sağcı”
hareketler olarak tanımlanması,
karşımızdaki tehlikenin boyutla-
rını daha yakın bir şekilde ortaya
koyacaktır. Avrupa aşırı sağına,
sağ popülizm tanımıyla yaklaş-
mak, örgütlerden devlet kurumla-
rına kadar sirayet etmiş
-Avrupa’nın genetik bir
rahatsızlığı da di-
yebileceğimiz-
aşırı sağ ha-
reketleri
hafife al-
mamıza
sebep ola-
caktır. Bu
hareketleri
ciddiye al-
mamızı ge-
rektiren pek
çok sebepten biri
de 2017 yılı başında Al-
manya’nın Koblenz kentinde ya-
pılan, Fransız Milliyetçi Cephe,
İtalyan Lega Nord ve Alman AfD
partileri ve başka AB üyesi ülke-
lerden gelen 40 kadar aşırı sağcı
AB parlamento üyesinin yaptığı
toplantıdır. Fransız aşırı sağcı
Marie Le Pen’in başını çektiği
toplantıdan sonra ortaya konulan
sonuç hayli ürkütücü: Avrupa
Birliği’ni, Avrupa halkları için
baskıcı bir yönetim olarak tanım-
layan Avrupa’nın 9 aşırı sağ par-
tisi, Le Pen önderliğinde, yeni bir
Avrupa geleceği için sözler vere-
rek, mevcut AB ve dünya sistemi-
nin sona erdiğini ve yeni bir
gelecek inşasının başladığını ifade
ettiler.

ORTAK SÖYLEM

AB içerisindeki üye ülkelere şöyle
hızlıca bir göz gezdirdiğimizde,
Belçika’da Flaman Hakları (Vala-
ams Belang) Bulgaristan’da
ATAKA, Danimarka’da Dani-
marka Halk Partisi (Daenische
Volkspartei), Finlandiya’da Ger-
çek Finliler (Wahren Finnen),
Fransa’da Milliyetçi Cephe (Front
National), Yunanistan’da Altın
Şafak, İngiltere’de UKIP (UK In-
dependence Party), İtalya’da
Lega Nord, Hollanda’da Özgür-
lük Partisi PVV, Norveç’te İler-
leme Partisi (Fremskrittspartiet),

Avusturya’da Avusturya Özgür-
lük Partisi (Freiheitliche Partei
Österreichs (FPÖ)), Polonya’da
Hak ve Adalet partisi (PiS), Porte-
kiz’de Partido Nacional Renova-
dor (PNR), Romanya’da
Büyük Romanya Partisi (Partidul
romania Mare), İsveç’te İsveç De-
mokratları (SD), İsviçre’de İsviçre
Halk Partisi (SVP), Slovakya’da
Slovak Milliyetçi Partisi (SNS),
Çekya’da Sosyal Adalet ve İşçi
Partisi (DSSS), Macaristan’da İyi-
ler Partisi (Jobbik), Kıbrıs Rum
Kesimi'nde Milliyetçi Halk Cep-
hesi (ELAM), Almanya’da Al-
manya için Alternatif Partisi
(AfD) Avrupa Birliği üyeleri içeri-
sinde örgütlü bulunan aşırı sağcı
siyasi hareketler olarak karşımıza
çıkmakta. Bu partilerin pek çoğu
ülkelerin milli parlamentolarında
temsil edilmekte, hatta İtalya ve
Avusturya bilinen en yakın ör-
neklerinde olduğu gibi, koalisyon
ortağı olarak hükümetlerde de
yer almaktadırlar.

JOBBİK

Bu ülkelerdeki aşırı sağ partiler-
den, Macaristan’daki Jobbik parti-
sini bir kenara bırakırsak, genel
olarak ortak bir söylem ile hare-
ket ettiklerini ifade etmek müm-
kündür. Bu söylemler, Avrupa
Hristiyan kültürünün geliştiril-
mesi, Avrupa Birliği karşıtlığı ve
ülkelerinin Avrupa Birliği’nden
çıkmasının sağlanması, göçmen
ve yabancı karşıtlığı, Avrupa’ya
olan göçün sıfırlanmasının sağ-
lanması, Avrupa’da görünür olan
İslam dinini kamusal alandan dış-
lanması, ülkeler bazında İslam di-
nine yasaklar getirilmesi ve
Müslümanların haklarının kısıt-

lanması üzerinde odak-
lanmaktadır. Bu

söylemlere
ilave olarak

Macaris-
tan’daki
Jobbik
hareketi
söylem-
leri içeri-

sinde
Yahudi kar-

şıtlığı da yer
almaktadır. İlginç

olanı ise Yahudi karşıt-
lığı ve göçmen karşıtlığını bir
yana bıraktığımızda, Avrupa’daki
sol siyasi hareketlerin de İslam
karşıtlığı ve AB karşıtlığı söylem-
lerinde aşırı sağ hareketler ile at-
başı gittiğinin gözlemlenmesidir.
Aşırı sağ siyasi hareketlerin sa-
dece siyasi söylemlerde birlikte-
likleri öne çıkmamakta, bu siyasi
hareketler ülkelerinin milli parla-
mentolarının seçim dönemlerinde
de birbirlerine destek vermekten
kaçınmamakta, birbirlerinin kam-
panyalarında aktif olarak boy
göstermektedirler. Ülkeler ve dil-
ler farklı olsa bile, bu siyasi hare-
ketler, aşırı sağ söylemlerinin
kitlelere aktarımı konusunda ve
siyasi tecrübelerini birbirlerine
aktarma konusunda oldukça
etkin bir hareket ağı oluşturmuş-
lardır. Ortak hareket tecrübelerini
her fırsatta ortaya koyan bu siyasi
hareketlere son örnek, Alman
AfD ile İtalyan Lega Nord partile-
rinin önümüzdeki mayıs ayı so-
nunda yapılacak AP seçimlerine,
ortak seçim propagandasıyla ha-
reket etme ve birlikteliklerini AB
parlamentosunda da sürdürme
yönündeki girişimlerdir.

Aşırı sağın karanlık gölgesinde
BAlkAnlAr ve AvrupA

DEVAM EDECEK...

ANADOLU AJANSI’NDAN
ALINMIŞTIR

Yumuşak söylemlerin ve siyasi hedeflerin arkasında yer alan, karanlık ve geniş tabanlı, terörize
olmaya meyilli bir aşırı sağ hareket, bugün Balkanlar’ı ve Avrupa’yı kuşatmış durumda
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB)
75. Genel Kurulu’na

katılmak üzere Ankara’ya
giden İzmir Ticaret Odası
(İZTO) heyeti, 365 oda ve bor-
sanın yer aldığı genel kurulda
İzmir’i temsil etti. İzmir Ticaret
Odası (İZTO) Yönetim Kurulu
Başkanı Mahmut Özgener
önderliğindeki heyet, Ankara
programı kapsamında ayrıca
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı Mustafa Şentop’u
makamında ziyaret ederek
kente davet etti. İzmir heyetin-
den Balkanlar’da Türk iş
insanlarının yatırım yapmala-
rına öncülük etmelerini isteyen
Şentop,  Makedonya’da ger-
çekleştirilecek olan 5. Sosyal
Bilimler Kongresi için de İzmir
Ticaret Odası tarafından kuru-
lan Eğitim ve Sağlık Vakfı ve
İzmir Ekonomi Üniversitesi’ne
işbirliği çağrısında bulundu.

Anadolu Ajansı’na göre; TOBB
75. Genel Kurulu’na katılmak
üzere Ankara’ya giden İZTO
Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener, Meclis
Başkanı Selami Özpoyraz ile
beraberinde Meclis Başkan
Yardımcısı, Yönetim Kurulu
Üyeleri ve TOBB delegelerin-
den oluşan heyet, ilk olarak
Anıtkabir’i, ardından TBMM
Başkanı Mustafa Şentop’u
ziyaret etti. Ziyarete Adalet ve
Kalkınma Partisi İzmir
Milletvekilleri M. Atilla Kaya
ve Ceyda Bölünmez Çankırı
da katıldı. İZTO’yu
Balkanlar’da yatırım ve işbirli-
ğine davet eden Şentop şunları
söyledi: “Çok sayıda soydaşı-
mızın yaşadığı Balkanlar’a;
yatırım, eğitim, kısacası her
alanda eğilmek istiyoruz.
Örneğin, Makedonya’ya yatı-
rım yapmak lazım. Yakın bir
zamanda Makedonya’nın
AB’ye girmesi muhtemel.
AB’ye girdiğinde de oradaki
tüm işletmeler de AB’ye girmiş

olacak. Bilhassa tarım ve hay-
vancılık çok gelişebilir gibi
görünüyor. Ayrıca 23
Haziran’da Makedonya’da 5.
Sosyal Bilimler kongresi yapı-
yoruz. Uluslararası Balkan
Üniversitesi,  sadece Rumeli ve
Balkanların değil, Doğru
Avrupa’nın önemli bir üniver-
sitesi haline getirmek istiyoruz.
Gerek Balkanların gerekse de
Türki Cumhuriyetlerin alt
yapılarının gelişmesi, sağlık ve
mühendislik alanlarında çok
talepleri var. O nedenle daha
agresif çalışmamız lazım.
Önümüzdeki günler buna
müsait. Daha çok inisiyatif alır-
sak yeni kurulacak bir dünya-
da daha etkili bir Türkiye
olur”.  
İZTO Yönetim Kurulu Başkanı
Mahmut Özgener de TBMM
Başkanı Şentop’u İzmir’e
davet etti. Özgener, Şentop’u
İZTO Meclis toplantısına davet
ederek “Meclis toplantımıza
katılabilirseniz bizi çok onur-
landırırsınız” dedi. 

TBMM Başkanı Şentop İZTO’yu 
Balkanlar’a yatırıma davet etti

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Arnavutluk’un başkenti Tiran’da
Türkiye Maarif Vakfı tarafından
düzenlenen Uluslararası Eğitim
Fuarı’na katıldı. Türkiye Tiran
Büyükelçiliği himayesinde, Arnavutluk
Ulusal Tarih Müzesinde yapılan törene
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin
yanı sıra İstanbul Şehir Üniversitesi,
Nişantaşı Üniversitesi, İstinye
Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir
Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi,
Üsküdar Üniversitesi, İstanbul Aydın
Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi,
İstanbul Gelişim Üniversitesi ile Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden
Uluslararası Final Üniversitesi ve
Kıbrıs İlim Üniversitesi katıldı.
www.timebalkan.com’a göre; fuarın
ardından Makedonya’nın başkenti
Üsküp’e geçilerek, burada Türkiye
Maarif Vakfı-Üsküp Koordinatörü
Mustafa Dillioğlu, Üsküp Yunus Emre
Türk Kültür Merkezi Müdürü Serhat
Kula ve Uluslararası Balkan
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet
Dursun Erdem ile geleceğe dönük yapı-
lacak işbirlikleri hakkında görüşmeler
gerçekleştirildi.
Ziyaretlerde Bilecik Şeyh Edebali
Üniversitesi’ni Öğrenci İşleri Daire
Başkanı Sezer Kuyucu ve Türkçe
Öğretimi Uygulama ve Araştırma
Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör.
Serdar Özdemir temsil etti.

Şeyh Edebali
Üniversitesi

Arnavutluk ve
Makedonya’da 

BERLİN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel
Macron, Sırbistan ve Kosova ara-
sında diyaloğun sürdürülmesi

çağrısında bulundu. Almanya
Başbakanı Angela Merkel ve Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron,
Berlin'de düzenlenen Batı Balkan
Ülkeleri Toplantısı öncesi ortak basın
açıklamasında bulundu. Toplantıya ev
sahipliği yapan Merkel, Batı Balkan
ülkelerinin AB perspektifine desteğini
yineledi. Merkel toplantıda, Sırbistan
ve Kosova arasındaki gerginliğe ilişkin
olarak, bu konudaki gelişmelere nasıl
eşlik edebilir ve desteklenebilir bunu
açıklıkla tartışmak istediklerini belirtti.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre;
Merkel bölgenin istikrarına ilişkin de
"Bölgedeki olumlu gelişmeleri görmek
Avrupa’nın çıkarınadır." dedi. Fransa
Cumhurbaşkanı Macron da bugünkü

toplantıda, Sırbistan-Kosova gerginliği-
ni, bölgedeki istikrarı ve bu ülkelerin
AB perspektifinin tartışılacağını söyle-
di. Macron, Avrupa'nın da istikrarının
bölgedeki istikrara da bağlı olduğunu
kaydetti. 
Toplantıda  Kosova ve Sırbistan'ın özel
durumu ile Almanya ile Fransa'nın
bölgenin istikrarı için birlikte çalışma
konusunu tartışacaklarını anlatan
Macron, ''Sırbistan ve Kosova’nın özel
durumundan söz ediyoruz. Orada
diyaloğu sürdürme isteğimiz var.
Belgrad ve Priştine'ye bir çözüm verme
niyetinde değiliz. Aksine, önce müm-
kün olan tüm seçeneklere bakma ve
daha sonra bu tartışmayı biraz daha az
duygusal hale getirme isteğine sahibiz.
Böylece herhangi bir çözümden kay-
naklanan bölgesel gerilimler olmaz
çünkü tarafların uzlaştırılması için bir-
likte çalışmak için hepimizin siyasi bir
sorumluluğu var.'' diye konuştu.

Berlin'deki Batı Balkan Ülkeleri
Konferansı'na, AB Dış İlişkiler ve
Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Federica Mogherini, Bosna-Hersek,
Kosova, Arnavutluk, Kuzey

Makedonya, Karadağ ve Sırbistan
liderleri katıldı. Toplantının ana konu-
su, Kosova ve Sırbistan arasında yaşa-
nan gerilim ve bu sorunun çözümü
oluşturdu. 

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir Girit Mübadilleri Derneği,
kuruluşlarının 7. yılını üyeleriy-
le birlikte eğlence dolu bir gece

ile kutladı. İzmir Girit Mübadilleri
Derneği üyeleri Ege Bölgesi Sanayi
Odası Lokali’nde bir araya gelerek,
dernek kuruluşunun 7. yılını unu-
tulmaz bir gece ile kutladı.
Etkinlikte konuşan İzmir Girit
Mübadilleri Derneği Yönetim
Kurulu Başkanı Mustafa Bung,
“Amacımız Girit kültürünü duy-
mamış dostlarımız ve kardeşleri-
mize kültürümüzü onlara duyura-
bilmek. Yaşam tarzımız, müzikleri-
miz, yemeklerimizle ve kaynaşma
gecelerimizde bir araya gelip her

şeyimizi paylaşmak. Ayrıca yar-
dım kuruluşlarına ve huzur evleri-
ne maddi ve manevi yardımda
bulunuyoruz. Onları yalnız bırak-
mıyoruz” diye konuştu. 

MÜBADELE ANITI

İzmir’in merkezi bir noktasında
dernek binası edinmek istedikleri-
ni belirten Bung, “İzmir’in önemli
bir yerinde mübadele anıtı yap-
mak bizim hayalimizdir. Bu konu-
da belediyemizden de söz aldık.
Mübadele anıtımızı bu sene haya-
ta geçireceğiz. İzmir’de üç tane
Girit derneği var. Tek bir çatı altın-
da toplanarak güçlü bir federas-
yon kurmak bir diğer amacımız”
dedi. 

İzmir’de Giritlileri buluşturan gece

Berlin’e Kosova ve Sırbistan
gerilimi damga vurdu
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BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan Kültürleri İttifakı
Derneğince (BAKİDER)
Sırbistan'ın başkenti Belg-

rad'da "Ankara Kültür Günleri"
etkinliği düzenlendi. İçişleri Ba-
kanlığı Sivil Toplumla İlişkiler
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan desteklenen etkinliğin
Sırbistan durağında ebru
sanatı, cam işlemeciliği
ve çömlek yapımı gibi
zanaatlar Belgradlıların
beğenisine sunuldu.
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Araştırma ve Eğitim
Genel Müdürü Okan İbiş, bu-
rada yaptığı konuşmada, kültür-
lerle kaynaşmış toplumların
birlikte yaşama özelliğine daha
kolay ulaştığını, projenin Os-
manlı'nın başkenti Söğüt'ten baş-
layıp dört Balkan ülkesini

dolaştığını ifade etti. Toplumla-
rın kültür üzerinden kaynaştı-
ğını dile getiren İbiş, "Kültürler
insanları birbirine yakınlaştıran
değerli bir olgudur. Bu bağ-

lamda, bu etkinliğe oldukça kıy-
met verdik. Bakanlığımızın
sanatçılarını görevlendirdik."

dedi. Türkiye'nin Belgrad Bü-
yükelçiliğinden Ayşe Uzer de et-
kinliğe katılmaktan büyük
mutluluk duyduğunu söyleye-
rek, "Ortak sınıra sahip olma-
makla birlikte biz Sırbistan'ı
komşu ülke olarak görüyoruz.

İkili ilişkiler tarihinin en iyi se-
viyesinde." diye konuştu.

BAKİDER Başkanı Emin
Bajric ise projenin Bal-
kanlar ve Türkiye ara-
sındaki iş birliğinin
somut ve ölçülebilir
hale getirmek ama-

cıyla yapıldığını ifade
ederek, insanların yürek-

lerinde güzel bir iz bırak-
mak istediklerini söyledi.

Balkan ülkeleri Kuzey Make-
donya, Karadağ ve Sırbistan'ın
ardından Ankara Kültür Günleri
Bosna Hersek'te de düzenlene-
cek. 

Sırbistan'da "Ankara 
Kültür Günleri" düzenlendi

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...

         

BAKİDER tarafından Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen etkinlikte
ebru sanatı, cam işlemeciliği ve çömlek yapımı gibi zanaatlar tanıtıldı
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Türkiye’de yılın süper futbolcusu Edin Visca 
İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yılın süper futbolcusu ödülünü
Medipol Başakşehir’in Bosna
Hersekli oyuncusu Edin Visca

kazandı. Spor Toto Süper Lig’de yılın
en iyilerine ödüllerinin verildiği
“Futbolun Süperleri” ödül töreni ger-
çekleştirildi. Çırağan Sarayı’nda, beIN
Sports ve Türkiye Futbol

Federasyonunun ortaklaşa düzenlediği
ve ikincisi gerçekleştirilen organizasyo-
na, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet
Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile
spor, iş, sanat ve cemiyet hayatının
önde gelen isimleri katıldı. Yılın süper
futbolcusu, yılın süper teknik direktö-
rü, yılın süper kalecisi, yılın süper
defansı, yılın süper orta sahası, yılın

süper forveti ödüllerini futbolseverler
oylarıyla belirlerken, yılın süper 11’ini
takım kaptanları, yılın süper fair play’i
ve yılın süper golü ödüllerini kazanan-
ları ise organizasyonun jürisinin kul-
landığı oylarla belirlendi. www.time-
balkan.com’a göre: jüride Ali Gültiken,
Alpay Özalan, Bünyamin Bozgeyik,
Güntekin Onay, Servet Yardımcı, Şansal
Büyüka ve Tugay Kerimoğlu yer aldı.

Balkan karate şampiyonalarında 
33 madalya
CACAK/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen
Karate
Büyükler Balkan Şampiyonası

ve Veteranlar Balkan
Şampiyonası'nda toplamda 15 altın,
10 gümüş ve 8 bronz madalya elde
etti. Anadolu Ajansı’nın haberine
göre; Türkiye Karate
Federasyonu’ndan (TKF) yapılan
açıklamaya göre, Türk
sporcular, Büyükler Balkan Şampiyon
ası'nda 4 altın, 3'er gümüş ve
bronz, Veteranlar Balkan
Şampiyonası'nda da 11 altın, 7 gümüş
ve 5 bronz madalyanın sahibi oldu.
Cacak kentindeki organizasyonda
milli sporcular,
Büyükler Balkan Şampiyonası'nda

Enes Özdemir, Şükrü Onur Demir,
Ömer Abdurrahim Özer ve Enes
Bulut'la altın madalyaya uzandı.
İki ayrı şampiyonada dereceye
giren Türk sporcular şöyle:

Büyükler 
Balkan Şampiyonası

Altın madalya: Enes Özdemir
(Kata), Şükrü Onur Demir (Kumite 60
kilo), Ömer Abdurrahim Özer
(Kumite 67 kilo), Enes Bulut (Kumite
75 kilo).
Gümüş madalya: Rabia Elik (Kumite
50 kilo), Erkek Takım Kata (Burak
Arslan, Ahmet Hakan Bolat, Sabri
Doğan Başer), Erkek Takım Kumite
(Yasin Usta, Mehmet Usda, Şükrü
Onur Demir, Kerem Kaya, Enes

Bulut, Ömer Faruk Arslan, Ömer
Abdurrahim Özer)
Bronz madalya: Selahattin Güngel
(Kata), Hilal Nur Punar (Kumite 61
kilo), Kadın Takım Kata (Rabia
Karaaslan, Emine Korkutmuş, Beyza
Nur Ay).

Veteranlar Balkan Şampiyonası

Altın madalya: Arzu Koç (Kata +35
yaş), Sibel Şahin (Kata +45

yaş), Gönül Gökmen (Kata +35 yaş),
İbrahim Büyük (Kata +35 yaş), Duray
Yılmaz (Kata +55 yaş), Kadir İşlek
(Kumite 65 kilo +35 yaş), Cemil Günel
(Kumite 75 kilo +35 yaş), Murat
Bayramoğlu (Kumite 75 kilo +35
yaş), Yüksel Aydoğan (Kumite 75 kilo
+45 yaş), Eyüp Olügi (Kumite 75 kilo
+55 yaş), Erkek Takım Kumite (+35
yaş).
Gümüş madalya: Arzu Koç (Kumite
60 kilo +35 yaş), Sibel Şahin (Kumite

60 kilo +45 yaş), Murat Bayramoğlu
(Kata +35 yaş), Hanifi Arslan (Kata
+45 yaş), Mustafa Aktan (Kumite 75
kilo +35 yaş), Aydın Yürür (Kumite 75
kilo +35 yaş), Adem Çelebi (Kumite
75 kilo +45 yaş).
Bronz madalya: Gönül Gökmen (Kata
+35 yaş), İbrahim Akbulut (Kata +45
yaş), Osman Sadıkoğlu (Kata +55
yaş), Yüksel Çakır (Kumite 75 kilo
+45 yaş), Şerafettin Ilık (Kumite 75
kilo +45 yaş).

Sırbistan'da düzenlenen Büyükler Balkan 
Şampiyonası ve Veteranlar Balkan Şampiyonası'nda

Türk sporcular toplamda 33 madalya kazandı

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne'de Türk, Yunan,
Bulgar Dostluk
Grubu Derneği’nce

(TUYUB) 5. Sınırsız
Dostluk Yarı Maratonu
düzenlendi. Yarı maratona
ve 10 kilometrelik koşuya
katılan sporcular Selimiye
Camisi önündeki başlangıç
noktasında bir araya geldi.
TUYUB Başkanı Önder
Akdağ, gazetecilere yaptığı
açıklamada, maratonun
startını özel gereksinimli
çocuklarla vereceklerini
söyledi. Yarı maratona 750
atletin katıldığını belirten
Akdağ, "Türk sporcuların
yanı sıra
Bulgaristan, Yunanistan,
Tayvan, Güney Afrika,
Nijerya'dan ve dünyanın

birçok yerinden sporcuları
maratonda göreceksiniz.
Oldukça renkli bir organi-
zasyon. Özel kategoride
koşan 200 çocuğumuz var,
tüm sporcularımızın kalbi
onlarla." diye
konuştu. Yarış öncesi
maratona katılan özel
gereksinimli çocuklar
öğretmenleri ve aileleri
eşliğinde kendileri için
oluşturulan parkurda
koştu. Daha sonra koşuya
başlayan sporcular,
Karaağaç Mahallesi'ni
takip ederek Yunanistan'a
açılan Pazarkule Sınır
Kapısı'na geldi. Pazarkule
Sınır Kapısı ve Kastanies
Sınır Kapısı arasındaki
tampon bölgeden dönen
sporcular Selimiye Camisi
önündeki başlangıç nokta-
sına ulaştı.

Organizasyonda fenalaşan
sporculara sağlık ekipleri
müdahale etti. Bazı sporcu-
lar da organizasyona
çocuklarının yer aldığı
bebek arabasıyla katıldı. 21
kilometrelik yarı maraton-
da erkeklerde
Bulgaristan'dan Shaban
Mustafa birinci, Recep
Tekin ikinci ve Erkan
Bacak üçüncü olurken,
kadınlarda ise Duygu
Turgut birinci, Kumsal
Pınargözü ikinci ve Hülya
Tanrışükür üçüncü sırayı
aldı. 10 kilometrelik koşu-
yu erkeklerde Umut Işık
birinci, Serkan Turhan ikin-
ci ve Yasin Avcı üçüncü
bitirirken, kadınlarda
Halime Çakmak birinci,
Zuhal Kaya ikinci ve Petek
Balaban üçüncü tamam-
landı.

TUYUB tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen 21 kilo-
metrelik yarı maratonda Bulgaristan'dan Shaban

Mustafa, kadınlarda ise Duygu Turgut birinci oldu

5. Sınırsız Dostluk 
Yarı Maratonu

KALAMARYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hellas Uluslararası Badminton
Turnuvası, Yunanistan’ın
Kalamarya şehrinde yapılacak.

Dünya ve Avrupa sıralamasına puan
veren bu önemli turnuvada 5 kategori-
de de final beklediğini vurgulayan
Badminton Federasyonu Başkanı
Murat Özmekik, milli badmintoncula-
ra başarılar diledi. 19 ülkeden 167 spor-
cunun madalya mücadelesi vereceği
turnuva çekişmeli geçecek. 

Milli badmintoncular
Yunanistan’da
madalya peşinde


