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Sayfa 3’terifat SaiT

Balkanlar 
yine karışık

edi rama’dan
Türkiye’ye övgü

¥ DiyaneT İşleri
Başkanı Ali Erbaş,
1394'te Bulgaristan
Hasköy'de inşa edilen ve
Balkanlar'ın en eski Türk
camisi olarak bilinen Eski
Cami'nin açılışını yaptı.
Ali Erbaş: "Bu güzide
eser, Bulgaristan Müslü
manları Diyaneti
Başmüftülüğünün yaptı-
ğı restorasyon çalışması
ile geçmişine layık bir
şekilde muhafaza altına
alınmış oldu" dedi.
Erbaş, açılışın ardından
Eski Cami'de öğlen
namazını kıldırdı.

Törene Türkiye
Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Dr. Hasan
Ulusoy, Filibe Türkiye
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Bulgaristan Başm
üftüsü Mustafa Hacı
Aliş, Bulgaristan
Başmüftülüğü Yüksek
Şura Başkanı Vedat Sabri
Ahmet, Hasköy Belediye
Başkanı Dobri Belivanov,
Hasköy Bölge Müftüsü
Basri Emin Efendi, Batı
Trakya Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif ve çok sayı-
da davetli katıldı. 5’te

Balkanlar'ın en 
eski Türk camisi 

iBadeTe açıldı

¥ TürK İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tara-
fından onarım ve dona-
nımı gerçekleştirilen
Arnavutluk’un başkenti
Tiran’daki Öğrenci
(Studenti) Şehri’nde
bulunan 6 numaralı

yurt binası düzenlenen
törenle açıldı.
Başbakan Rama, tören-
de yaptığı konuşmada,
eğitim alanındaki atı-
lımlara işaret ederek
yurtta kayda değer bir
çalışma gerçekleştiğini
söyledi. 3’te

5’te

¥ Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola
Dimitrov AB’nin Batı
Balkanların Avrupa-
Atlantik perspektifi konu-
sunda ciddi olduğunu
kanıtlamasının önemine
değindi. Ülkesinin kriter-
leri yerine getirdiğini ve
çok karmaşık sorunları
çözdüğünü vurgulayan
Dimitrov, “önlerinde
büyük bir başarı elde
etmek için ortak bir şans”
bulunduğunu söyledi.
Dimitrov, “Başarımızın
tüm bölge için, Avrupa
kapısının açık olduğu ve
Avrupa’nın Batı Balkanlar
için vizyonu olduğu

yönünde önemli bir sinyal
olacağını düşünüyorum.
Böyle bir şey olmazsa, o
zaman bu bahsi geçen
perspektifin sonu olacak”
ifadelerini kullandı.
Arnavutluk’un Avrupa ve
Dışişleri Bakan Vekili Gent
Cakaj ise ülkesinin en geç
ekimde olumlu bir karar
alınması konusunda
umutlu olduğunu söyledi.
Kararın ertelenmesinin
Arnavutluk için teşvik
edici olmadığını belirten
Cakaj, Arnavutluk’un
müzakerelerin başlatılma-
sını geçen yıl hak ettiğini
savundu. 3’te

Hırvatistan destek sözü 
verdi, Sırbistan köpürdü
Bölgesel girişimlere üyelik yolun-
da bulunan Kosova Güvenlik
Kuvvetleri, Hırvat Ordusu başkanı
tarafından destek sözü aldı.
Sırbistan’ın ise bölgedeki gelişmel-
erden rahatsız olduğu kaydediliyor.
Hırvatistan Genelkurmay Başkanı
Mirko Sundov, Priştine’ye bir ziyaret
gerçekleştirdi. Sundov,
Hırvatistan’ın Kosova‘da barış ve
güvenliğe katkıda bulunmaya
devam edeceğini belirtirken ve
ülkenin bölgesel inisiyatiflere üyelik
yolunda Kosova Güvenlik Gücü’ne
katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade
etti. Kosova Hükümeti’nden yapılan
açıklamada, Hırvatistan ile dostane
bir ilişki içinde olduklarına ve
ülkenin güvenlik personelinin bir
kısmının Hırvatistan’da eğitildiğine
dikkat çekildi. 3’te

¥ Bosna Savaşı'nda (1992-1995)
ülkenin doğusundaki Visegrad
şehrinde katledilen 3 binden
fazla Boşnak, katliamın 27'nci
yılında törenle anıldı. Visegrad
92' Kayıp Aileleri Derneği ve
Savaş Mağduru Kadınlar Derneği
tarafından Visegrad şehrindeki
Sokollu Mehmet Paşa
Köprüsü'nde düzenlenen anma
törenine Gorazde Müftüsü
Remzija Pitic ve çok sayıda kur-

ban yakını katıldı. Tören kapsa-
mında, katledilen 3 bin kişi anısı-
na Drina Nehri'ne sembolik ola-
rak 3 bin gül atılarak dualar
edildi. Gazanfer Bey Camii'nde
kurbanlar için Kur'an-ı Kerim
okunurken, törene katılanlar
daha sonra aralarında kadın,
çocuk ve yaşlıların da bulunduğu
140'tan fazla Boşnak'ın diri diri
yakılarak öldürüldüğü iki evi
ziyaret etti. 5’te

AB’nin üyelik oyunu
Balkanlar’ı kızdırdı

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne
(AB) üyelik müzakere sürecinin ertelenmesi, iki ülke üst

düzey yetkilileri tarafından farklı tepkilerle karşılandı
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ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye’nin en köklü ku-
rumlarından biri olan
Posta ve Telgraf Teşkilatı

Anonim Şirketi (PTT AŞ), kargo
taşımacılığında yurtdışında da
kaliteli ve güvenilir hizmetini
sürdürüyor. TURPEX hizmeti
kapsamında 200’ün üzerinde
farklı noktaya taşıma hizmeti
gerçekleştiren PTT AŞ, gönderi-
leri bulunduğu ülkeye göre 2

ila 5 gün içerisinde teslim edi-
yor. TURPEX gönderileri kap-
samında; her türlü doküman ve
haberleşme maddesi ile boyu
en uzun 1 metre, ağırlığı ise 30
kilogramla sınırlı eşyalar taşı-
nabiliyor.

TL KARŞILIĞI

TURPEX gönderileri, benzer
hızlı taşımacılık hizmetlerinin
aksine Türk Lirası karşılığı ta-
rife üzerinden ücretlendiriliyor.

Kısa vadeli kur dalgalanmala-
rından kaynaklı ücret farklık-
ları TURPEX hizmeti ile
ortadan kalkıyor. Göndericiler,
PTT resmi web adresinde yer
alan “gönderi ücreti” menüsün-
den gönderileri için ne kadar
kargo ücreti ödeyeceklerini ön-
ceden öğrenebiliyor. Söz ko-
nusu gönderilerin taşıma
durumu da aynı adreste bulu-
nan "Yurtdışı Gönderi Takibi"
bölümünden güncel olarak
takip edilebiliyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki kardeş okulları Dobrinja Lisesi öğrencileriyle bir araya
gelen Vefa liseliler, bir hafta boyunca ülkenin tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma fırsatı bulacak

MUĞLA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Muğla'nın Bodrum ilçesinde,
"Bir deniz iki yaka kol kola"
Sirtaki Festivali düzenlendi.

"Sirtaki Weekend" grubunca düzenle-
nen etkinliğe, farklı illerden 50 dansçı
katıldı. Bodrum İskele Meydanı'nda
yerli ve yabancı tatilcilerin de merakla
izlediği dans gösterilerinde, renkli gö-
rüntüler yaşandı. Festivalin Genel Da-
nışmanı Ahmet Şenol, gazetecilere
yaptığı açıklamada, iki yakanın kültü-
rel değerlerini yaşatmak için bir araya
geldiklerini söyledi.
www.timebalkan.com’a göre; Bodrum
ve İstanköy'ün birbirine yakın iki bölge
olduğunu ifade eden Şenol, "Amacımız
bu tür faaliyetlerle hem danslarımızı
hem de insanımızı bu kültürel değer-
lere verdiği önemi vurgulamak. Halk-
lar arasındaki duyguların
birlikteliklerin olduğunu ispatlamak
için bu faaliyetleri yapıyoruz. İlçelerin
birbirleriyle tanışmasını da sağlıyo-
ruz." diye konuştu.

Turpex ile 
kargonuz güvende
PTT AŞ, 179 yıllık tecrübesi ile TURPEX hizmeti kap-
samında yurtdışı taşımacılığında 200’den fazla nok-

tada güvenilir hizmet sağlıyor. TURPEX, yaygın
hizmet ağı ile kolay ulaşılabilir ve hızlı taşımacılığı
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan,

Karadağ gibi 12 Balkan ülkesiyle buluşturuyor

YURTDIŞINA GÜVENİLİR
VE HIZLI TAŞIMACILIK

Sırbistan'da Anadolu'nun 
rengi kıyafetler tanıtıldı

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da
"Anadolu'dan Vojvodina'ya Renk
Yansımaları-Anadolu Kıyafetleri"

konulu defile düzenlendi. Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçiliği ve Belgrad
Yunus Emre Enstitüsü iş birliğinde
İzmir Olgunlaşma Enstitüsü tarafından

düzenlenen defilede, Anadolu'nun
eşsiz renklerini anlatan 32 kıyafet, Sırp
misafirlerin beğenisine sunuldu. Türki-
ye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju
Bilgiç, Sırbistan'da ilk kez Anadolu te-
malı bir defilenin düzenlendiğini belir-
terek, defileyi düzenleyen kurumlara
teşekkür etti. Belgrad Yunus Emre Ens-
titüsü Müdürü Fahri Akdoğan da defi-
lenin Belgrad'da düzenlenmesinden
mutluluk duyduğunu ifade ederek, de-

filede gönüllü kişilerin yer aldığını
söyledi. www.timebalkan.com’a göre;
Selçuklu ve Osmanlı dönemlerini anla-
tan kıyafetlerin sergilendiği defile hak-
kında, Nişantaşı Üniversitesi Tekstil ve
Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Sü-
meyra Merve İlbak Tahmaz gelen ko-
nuklara bilgi verdi.  Defile, Sırbistan'ın
Novi Sad ve Novi Pazar şehirlerinde
de düzenlenecek.

Başkent Belgrad'da düzenlenen "Anadolu'dan Vojvodina'ya Renk Yansımaları-Anadolu
Kıyafetleri" konulu defilede, Anadolu'nun eşsiz renklerini anlatan 32 kıyafet sergilendi

Vefa lisesi öğrencileri Bosnalı kardeşleriyle buluştu

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türkiye'nin Saray-
bosna Büyükelçiliği
Eğitim Müşavirliği iş

birliğinde Ortaöğretim
Genel Müdürlüğü tarafın-
dan BosnaHersek'te Türk-
çeyi seçmeli ders olarak
okutmayan liseler ve Tür-
kiye arasında yapılan pro-
jede yer alan Vefa Lisesi

öğrencileri ve öğretmen-
leri Bosna Hersek'teki kar-
deş okulda
okuyanlarla buluştu. İki
okulun öğrencileri ve öğret-
menleriyle bir araya gelen
Eğitim Müşaviri Vasi
Ete, Bosna Hersek'te Türk-
çeyi yabancı dil olarak seç-
meyen liselerle ortak bir
kardeş okul projesi yürüt-
tüklerini ifade ederek,
"Bosna Hersekli öğrencilerin
Türkiye'yi daha yakından

tanımaları için Türkçeyi seç-
meli ders olarak almayan 10
liseye Türkiye'den kardeş
okul yaptık." dedi. Projenin
iki ülke öğrencilerinin bir-
birlerini daha yakından ta-
nımalarını amaçladığını
anlatan Ete, öğrencilere Tür-
kiye Bursları hakkında bilgi
verdi. Vefa Lisesi Müdürü
Abidin Başarslan da Orta-
öğretim Genel Müdürlüğü
tarafından iki yıl önce başla-
tılan proje kapsamında Sa-

raybosna'daki Dobrinja Li-
sesi ile kardeş okul oldukla-
rını anımsatarak, "İlk
ziyareti biz yapalım istedik.
İki ülke arasındaki ortak
tarih ve bilinç çalışmalarına
ortak olmak istedik. Ken-
dimi Bursa veya Antalya'ya
gelmiş gibi hissettim. İki
ayrı halk, iki ayrı millet
ancak kalpler kültür olarak
ortak atıyor." diye konuştu.
www.timebalkan.com’a
göre; Dobrinja Lisesi Mü-

dürü Enver Ahmetspahic
ise tarihi Vefa Lisesi ile kar-
deş okul olmaktan büyük
mutluluk duyduklarını be-
lirterek, "Türk öğrencileri-
mizi burada bir hafta
misafir edeceğiz. Başta Sa-
raybosna olmak üzere Mos-
tar ve Konjic'e yapacağımız
ziyaretlerle
öğrencilere Bosna Hersek'in
doğal ve tarihi güzelliklerini
anlatacağız." ifadelerini kul-
landı.

"Bir deniz iki
yaka kol kola"
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ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’ya
iki günlük ziyareti
kapsamında çeşitli te-

maslarda bulunan Slovakya
Dışişleri Bakanı ve Avrupa
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı
(AGİT) Dönem Başkanı Mi-
roslav Lajcak, konuyla ilgili
hayal kırıklığına uğranma-
ması gerektiğini, ertelemenin
teknik nedenlerden olduğunu
açıkladı.
www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre; Başkent
Üsküp’teki temasları kapsa-
mında Kuzey Makedonya
Dışişleri Bakanı Nikola Di-
mitrov ile bir araya gelen Laj-
cak, görüşmenin ardından
düzenlenen ortak basın top-
lantısında, Kuzey Makedon-
ya’yı Yunanistan ile isim
sorununu çözen ve “büyük
başarı” olarak nitelendirdiği
Prespa Anlaşması’ndan do-
layı tebrik etti.
AB Dış İlişkiler Konseyi top-
lantısına katıldığını anımsa-
tan Lajcak, toplantıda Kuzey
Makedonya’nın AB üyelik
müzakerelerine başlamayı
hak ettiğinin belirtildiğini ak-
tardı.
Müzakerelerin başlatıldığı
yönünde iyi haberlerle gel-
mek istediğini ancak bunun
gerçekleşmediğini anlatan
Lajcak, “Hayal kırıklığına uğ-
ramak için neden olmadığını
söylemek isterim. Bu uzatma
teknik nedenlerden dolayı
oldu ancak toplantıda çok po-
zitif bir enerji mevcuttu.”
diye konuştu.

‘EKİM AYINI 
BEKLİYORUZ’

Kuzey Makedonya Dışişleri
Bakanı Dimitrov ise AB’nin
Batı Balkanların Avrupa-At-

lantik perspektifi konusunda
ciddi olduğunu kanıtlaması-
nın önemine değindi.
Ülkesinin kriterleri yerine ge-
tirdiğini ve çok karmaşık so-
runları çözdüğünü
vurgulayan Dimitrov, “önle-
rinde büyük bir başarı elde
etmek için ortak bir şans” bu-
lunduğunu söyledi.
“Sonuçlar ile ilgili izlenimle-
rimi sorarsanız, ekim ayın-
daki karar gelmeden
memnun olmayacağız.”
diyen Dimitrov, “Başarımızın
tüm bölge için, Avrupa kapı-
sının açık olduğu ve Av-
rupa’nın Batı Balkanlar için
vizyonu olduğu yönünde
önemli bir sinyal olacağını
düşünüyorum. Böyle bir şey
olmazsa, o zaman bu bahsi
geçen perspektifin sonu ola-
cak.” ifadelerini kullandı.
Dimitrov ayrıca AB Komis-
yonu Başkanı Jean-Caude
Juncker’in, AB Komisyonu-
nun Genişlemeden Sorumlu
Üyesi Johannes Hahn’ın ve
Almanya Başbakanı Angela
Merkel’in, Kuzey Makedon-
ya’nın tüm şartları yerine ge-

tirdiği yönündeki açıklamala-
rını da hatırlattı.

TEPKİLER BÜYÜK

Öte yandan kararın duyurul-
masının ardından sosyal
medya hesabından açıklama
yapan Kuzey Makedonya
Başbakanı Zoran Zaev, AB
Genel İşler Konseyinin top-
lantısının ardından ülkesi
hakkında AB üyeliği için mü-
zakerelerin başlatılması için
yeşil ışık yakılmamasını de-
ğerlendirdi.
Zaev, toplantıda geçen yıl
elde ettikleri başarılarının
güçlü ve kesin şekilde takdir
edildiğini belirterek, komşu-
ları Yunanistan ve Bulgaristan
ile varılan anlaşmalar konu-
sunda da övgü aldıklarını
vurguladı.
Üye devletlerin en geç ekim
ayında Kuzey Makedonya ile
müzakerelere başlama konu-
sunda karar alacağını aktaran
Zaev, bu arada çalışmaya ve
reformları uygulamaya
devam edeceklerini kaydetti.
Alınan karardan memnun ol-

duklarını vurgulayan Zaev,
“Ancak tam anlamıyla başarı
ekimde alınacak müzakerele-
rin başlaması kararı ve yıl so-
nuna kadar pratikte
müzakerelerin başlanmasıyla
taçlanacak.” ifadesini kul-
landı.
Arnavutluk’un Avrupa ve
Dışişleri Bakan Vekili Gent
Cakaj ise ülkesinin en geç
ekimde olumlu bir karar alın-
ması konusunda umutlu ol-
duğunu söyledi.
Kararın ertelenmesinin Arna-
vutluk için teşvik edici olma-
dığını belirten Cakaj,
Arnavutluk’un müzakerele-
rin başlatılmasını geçen yıl
hak ettiğini savundu.
Ekimde olumlu bir karar çık-
ması için çabalarını artırma-
ları gerektiğini vurgulayan
Cakaj, erteleme kararının ül-
kesinin tartışmasız başarıla-
rına ön yargı değil, bazı üye
devletlerin iç prosedürleri ne-
deniyle sorumlu bir karar
alınması yönünde yeterli za-
manın olmaması nedeniyle
meydana geldiğini söyledi.

Kuzey Makedonya ve Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne
(AB) üyelik müzakere sürecinin ertelenmesi, iki ülke üst
düzey yetkilileri tarafından farklı tepkilerle karşılandı

AB’den Kuzey Makedonya
ve Arnavutluk’a oyalama

Balkanlar deyince öncelikle üç
şey akla gelir. İnatçılık,
Milliyetçilik, Balkanlardan

gelen soğuk hava…
Stratejik ve kıymetli bir bölge olan
Balkanların, Bal’ı kaşıkla değil
genellikle silah ile karıştırıldığından
Kan akmasına neden olmuştur. Bu
yüzden de Bal-Kan ismi değer bulur.
İki dünya savaşının da başlangıç veya
ana merkezi Balkanlar olmuştur.
Balkanlarda yaşayan onlarca milletin
milliyetçilik tartışması yanında Slav
ve Ortodoks ateşi de yakıcıdır.

BAlKAnlArdA son
günlerde ArTAn

hAçlı TAhrıKı

Balkanlarda İslam-Haçlı gerginliği de
hassas bir meseledir. Avrupa’da cami
olmayan tek başkenti olan Atina’nın
dağlarında büyük haçlı totemi
konması belki buranın Hristiyan
nüfusu açısından normaldir ancak
nüfusunun %97’si Müslüman olan
Kosova’nın başkenti Priştine’de
koskocaman bir katedralin olması
saçmalıktır. Kosova’ya geçen ay
gittiğimde Komoron-Ştimle
yakınlarında dağın tepesine hiç gereği
yokken bir kilise daha yapıldığını
gördüm. Buralarda doğru düzgün
Hristiyan olmamasına rağmen bu
kliselerin yapılması tam bir tahrik
unsurudur.  Keza yine nüfusunun
%45’i Müslüman olan
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün
her yerinden görünen dağ başındaki
büyük haç totemi de tamamen tahrik
ve gereksiz bir çıkıntıdır. Aynı
Makedonlar, Üsküp kalesine de klişe
yapmak istemişler ancak Müslüman
Arnavutların tepkisi sonucu geri adım
atmışlardır.

BAlKAnlArdAKı 
FeTo vArlığı

Kosova’da, Makedonya’da ve
Arnavutluk’ta terör örgütü Feto’nun
okul ve gazeteleri faaliyette.
Fetocular için Balkanlar adeta cirit
atma merkezi. Balkan ülkelerinin
sözüm ona en iyi dost ve müttefik
ülkesi olan Türkiye’ye resmen
vefasızlık yapılıyor.

ArnAvuTluK’TA
sİyAsİ gergİnlİK

Diğer yandan Arnavutluk’ta binlerce
muhalif, Başbakan Edi Rama’nın
ofisi önünde toplanarak hükümeti
protesto ettiler. Ülkedeki merkez sağ
muhalif partiler, erken genel seçim
yapılması çağrılarından aylar sonra
usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle
yerel seçimleri boykot etme kararı
almıştı. Öte yandan Arnavutluk’ta
iktidarda olan Sosyalist Parti lideri
Rama, cuma günü verdiği bir
röportajında, ülkedeki muhaliflerin
eylemlerine rağmen 30 Haziran’da
yapılması planlanan yerel seçimlerin
gerçekleşeceği konusunda kararlı
olduğunu açıkladı. Arnavutluk
Cumhurbaşkanı Ilir Meta,
muhalefetsiz bir seçimin sosyal
kırılmalara neden olabileceği ve
Arnavutluk’un AB'ye girme şansını
zedeleyebileceği gerekçesiyle 30
Haziran’daki yerel seçimleri iptal
ettiğini duyurmuştu.
Özetle şu günlerde Arnavutluk’ta
ciddi bir siyasi karışıklık bulunuyor.

KosovA’dAKİ
gelİşmeler

Balkanların merkezi olan Kosova’da
da karışıklık var. Geçen ay Kosova
polisi aralarında Rusların da olduğu
bazı Sırpları tutuklamıştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü
Mariya Zaharova, bakanlığın web
sitesi üzerinden yaptığı açıklamada
Kosova - Sırbistan sınırında Kosova
Özel Kuvvetleri'nin 13 Sırp diplomatı
gözaltına aldığını söyleyerek
yaşananlara tepki göstermişti.
Kosova polisinden yapılan yazılı
açıklamada, operasyonun Zvecan,
Zubin Potok, Leposavic, Kuzey
Mitrovica, Güney Mitrovica,
Skenderaj ve Glogovac'ı kapsadığı,
ayrıca operasyonda sadece Sırpların
değil, Arnavut ve Boşnakların da
gözaltına alındığı belirtilmişti.
Hırvatistan Genelkurmay Başkanı
Mirko Sundov Priştine'ye geçtiğimiz
günlerde bir ziyaret gerçekleştirmişti.
Sundov, Hırvatistan'ın Kosova'da
barış ve güvenliğe katkıda
bulunmaya devam edeceğini
belirtirken ve ülkenin bölgesel

İnisiyatiflere üyelik yolunda Kosova
Güvenlik Gücü'ne katkı sağlamayı
sürdüreceğini ifade etmişti.

sırBısTAn’ın KosovA
rAhATsızlığı

Sırbistan’ın ise Sundov ziyaretinden
rahatsız olduğu ifade ediliyor. Son 10
yıl içerisinde Kosova’yı ve Karadağ’ı
kaybeden Sırbistan’ı günümüzde
ülkenin güneyinde yer alan Sancak
Bölgesi, Kosova sınırında olan ve
içinde Arnavut çoğunluğun yaşadığı
Preşeva bölgesi ve ülkenin kuzeyinde
yer alan Voyvodina bölgesi özerklik
konusunda düşündürüyor.

yunAnİsTAn; ABd ve
İsrAİl İle sİrTAKİ 

yApıyor AmA ATeşle
oynuyor

Peki, Balkanların ve Avrupa’nın
yaramaz çocuğu Yunanistan’da neler
oluyor?  Geçenlerde ABD'nin askeri
donanım yüklü gemisi Yunanistan'ın
Türkiye’ye sadece 60 kilometre
uzağındaki Dedeağaç Limanı'ndan
ülkeye girerek buraya askeri yığınak
yapmıştı. Bilindiği gibi Feto darbe
girişiminden hemen sonra aralarında
bir ABD’li rütbeli bir askerin de
olduğu iddia edilen Fetocu askerlerin
bir helikopterle Yunanistan’a
kaçtıkları yer de Dedeağaç olmuştu.
ABD'nin bu hamlesi, bir süredir
dillendirilen "ABD, Türkiye'nin sınır
komşuları Yunanistan ve
Bulgaristan'a askeri yığınak yapıyor"
yorumlarının akıllara gelmesine
neden oldu. Batı Trakya'da yer alan
Dedeağaç limanının yükselişte olan
stratejik değeri göz önüne alındığında
"farklı bir amaç doğrultusunda
hareket edildiği" şeklinde
yorumlandı. ABD Ordusunun bu
kadar sayıda silah ve ekipmanı
Türkiye'nin sınır komşuları olan
Yunanistan ve Bulgaristan'a taşıması,
Akdeniz'de yaşanan gerginlik
konusunda Türkiye'ye karşı alınan bir
önlem olarak algılandı. ABD’nin
Balkanlardaki bu askeri yığılımınım
arkasında üç önemli sebep var.

1-Bölge ile tarih boyunca yakın ilgi
ve iletişimi olan Rusya’ya karşı
hazırlık
2-Balkanlar, Akdeniz, Orta doğu ve
Kafkaslarda etkili hale gelen
Türkiye’ye bir mesaj
3-Bölgede etkin olan Almanya’ya
karşı bir atak
4-Sadece 4 yıl sonra yani 2023
yılında sona erecek olan boğazların
statüsü öncesi hazırlık

yunAnlılArın TürK
AzınlığA BAsKılArı

Diğer yandan geçen hafta T.C.
Dışişleri Bakanlığı'ndan
Yunanistan’a tepkili bir açıklama
gelmişti. Dışişlerinden yapılan
açıklamada, "Yunanistan, Türk
Azınlığın seçtiği Müftüleri
tanımayarak Lozan Barış
Anlaşması'nı ihlal etmektedir. Yanlış
uygulamalarını düzeltmek yerine,
Müftülük makamını ve Azınlık
Müftülerini, yeni kurduğu bir devlet
dairesine bağlamak suretiyle
ihlallerini daha da vahim bir hale
getirmektedir." denildi.
Yunanistan Batı Trakya’daki 130 Bin
Türk soydaşımızın haklarını gasp
ediyor. Lozan anlaşmasına aykırı
olmasına rağmen adaları
silahlandırıyor. İsrail ile askeri
işbirliği yaparak saçmalamaya devam
ediyor.

FrAnsızlArın BAlKAn
AşKınA ne demelı?

Balkanlar’daki sorunların temelinde
bu bölgelerdeki Avrupa Birliği-
Rusya nüfuz mücadelesinin yattığı
işaret edilen bir husustur. Fransa
Cumhurbaşkanı Macron’un geçen
sene Fransa Parlamentosunda yaptığı
bir konuşmada AB’nin bir an önce
harekete geçerek Yugoslavya’nın
yıkılmasıyla kurulan devletleri AB’ye
bağlamasını ve böylece Rusya ile
Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin
önünü kesmesini istemesi dikkat
çekici ve ilginçtir. Bu konuşmadan
hemen sonra Yunanistan’ın
Makedonya ile “isim sorunu”
çözmesi ve Makedonya’nın NATO
ve AB ile ilişkilerinin “düzene”
sokulmasının tesadüf olmadığı
ortadadır.

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

İZMİR MEKTUBU

BALKANLAR 
yİNE KARıŞıK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

TİKA’dan Arnavutluk’a
eğİTİm desTeğİ
TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) tarafından onarım
ve donanımı gerçekleştirilen Arna-

vutluk’un başkenti Tiran’daki Öğrenci
(Studenti) Şehri’nde bulunan 6 numaralı
yurt binası düzenlenen törenle açıldı.
www.timebalkan.com’un haberine göre;
açılış törenine Arnavutluk Başbakanı Edi
Rama, Eğitim, Spor ve Gençlik Bakanı Besa
Shahini, Meclis ile İlişkiler Bakanı Elisa
Spiropali, Türkiye’nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, TİKA’nın Tiran Koor-
dinatörü Necip Özay Özütok, Tiran Bele-
diye Başkanı Erion Veliaj ve diğer
davetliler katıldı.
Başbakan Rama, törende yaptığı konuş-
mada, eğitim alanındaki atılımlara işaret
ederek yurtta kayda değer bir çalışma ger-
çekleştiğini söyledi.
Yurdun onarımının, değişimin olumlu bir
örneği olduğunu kaydeden Rama, “Hede-
fimiz tüm yurt binalarını restore etmek. En
kısa zamanda Tiran dışındaki yurtlarda da
çalışmaların başlayacağına inanıyorum. Bu
yurt, diğer yurtların nasıl yapılacağına dair
bir örnek olacak.” diye konuştu.

Büyükelçi Yörük de, Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan’ın özel talimat-
larıyla TİKA tarafından tadilatı
gerçekleştirilen yurdun açılışında bulun-
maktan duyduğu memnuniyeti dile ge-
tirdi.
TİKA’nın Arnavutluk’ta önemli projelerin
altına imza attığını belirten Yörük, “Bu-
güne kadar TİKA Arnavutluk’taki tarihi
eserleri onardı. Okullar, kütüphaneler, has-
taneler ve klinikler açtı. Ağaçlandırma ve
kırsal kalkınma projeleri yürüttü. Yani kı-
sacası bugün olduğu gibi eğitim ve bilime
katkı sunuyor.” ifadelerini kullandı.
Yörük, “Arnavut kardeşlerimizin çocukları
bizim de çocuklarımızdır. O yüzden biz
daha önce olduğu gibi her zaman Arnavut
halkının yanında durduk bundan sonra da
durmaya devam edeceğiz. Bugün birlikte
tekrar açılışını yaptığımız yurt ümit ediyo-
rum Arnavutluk’un aydınlık ve müreffeh
geleceği için başarılı, azimli öğrencilerin
yetişmesine, eğitimine ciddi katkılar
sunar.” diye konuştu.
TİKA, 170 öğrenci kapasitesine sahip 6 nu-
maralı yurt binasının tadilatının yanı sıra
her odanın donanımı ile ortak kullanım
alanlarındaki elektrik ve su şebekesinin
onarımını da gerçekleştirdi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bölgesel girişimlere üyelik yolunda
bulunan Kosova Güvenlik Kuv-
vetleri, Hırvat Ordusu başkanı ta-

rafından destek sözü aldı. Sırbistan’ın
ise bölgedeki gelişmelerden rahatsız ol-
duğu kaydediliyor.Hırvatistan Genel-
kurmay Başkanı Mirko Sundov,
Priştine’ye geçtiğimiz günlerde bir ziya-
ret gerçekleştirdi. Sundov, Hırvatistan’ın
Kosova‘da barış ve güvenliğe katkıda
bulunmaya devam edeceğini belirtirken
ve ülkenin bölgesel inisiyatiflere üyelik
yolunda Kosova Güvenlik Gücü’ne
katkı sağlamayı sürdüreceğini ifade etti.
Kosova Hükümeti’nden yapılan açıkla-
mada ise, Hırvatistan ile dostane bir
ilişki içinde olduklarına ve ülkenin gü-
venlik personelinin bir kısmının Hırva-
tistan’da eğitildiğine dikkat çekildi.

SIRBİSTAN RAHATSIZ

Kosova’yı kendi parçası olarak gören Sır-
bistan’ın ise Sundov ziyaretinden rahat-
sız olduğu ifade
ediliyor.www.dunyabulteni.net’in habe-
rine göre; son 10 yıl içerisinde Kosova’yı
ve Karadağ’ı kaybeden Sırbistan’ı günü-
müzde ülkenin güneyinde yer alan San-
cak Bölgesi ve ülkenin kuzeyinde yer
alan Voyvodina bölgesi özerklik konu-
sunda düşündürüyor.

Hırvatistan’ın
Kosova’ya 

desteK sözü 
sırbistan’ı 
KızdıracaK



PODUYEVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığınca (TİKA) Ko-
sova'nın kuzeydoğusundaki Po-

duyeva şehrindeki E Bukura
Mbreteresha Derneği'ne 1050 arılı
kovan dağıtımı yapıldı. TİKA'nın Bal-
kanlar'da yürüttüğü Gıda ve Yaşam
Güvenliği Programı kapsamında, Ko-
sova'da uyguladığı Arı ve Arı Ürünleri
Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde Po-
duyeva'nın Aşağı Dumnica köyünde
arılı kovan dağıtım töreni düzenlendi.
www.haberler.com’a göre; Türkiye'nin
Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, ko-
nuşmasında, Türkiye'nin girişimci ve
insani dış politikaya sahip olduğunu,
TİKA'nın söz konusu projeleri aracılı-
ğıyla yardım elini sunduğunu belirtti.
TİKA'nın desteğinin, üç yılda Podu-
yeva Belediyesine yaklaşık yarım mil-
yon avroluk ekonomik katkı
sunacağını vurgulayan Sakar, "Bu kat-
kıyla Poduyeva bölgesinde, aile ekono-
milerine destek olunması, istihdam
olanaklarının artırılması, işsizliğin az-
altılması ve kırsal bölgede üretimin ar-
tırılması hedeflenmektedir." ifadesini
kullandı.

YAŞAMIN HER ALANINDA

E Bukura Mbreteresha Derneği Baş-
kanı Hilmi Syla da yapılan yardımlar-
dan dolayı TİKA'ya teşekkürlerini
iletti.
TİKA ve Poduyeva Belediyesi Tarım
Müdürlüğüyle yakın iş birliğinde bu-
lunduklarını kaydeden Syla, "Türk
ajansı ve milleti, sadece arıcılık ala-
nında değil yaşamın her alanında yar-
dım yapıyor." dedi.
Poduyeva Belediyesi Tarım Müdürü
Vezir Januzi ise TİKA'nın yaptığı yardı-
mın belediye ve çiftçiler için son derece
önemli olduğunu belirterek, "Sevgili
çiftçiler, gerçekten de kurum olarak
bizim ve diğer bağışçıların desteğini
hak ediyorsunuz çünkü sizin Podu-
yeva ve Kosova'daki özveriniz her gün
yeni istihdam sağlıyor." diye konuştu.
TİKA söz konusu projeyi 2017'den iti-
baren Kosova'da da uygulamaya baş-
ladı.
Törene, TİKA Priştine Koordinatörü
Hasan Burak Ceran da katıldı.
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PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği Bakanlar
Konseyi’nin Kosova
raporunda iki önemli

detay dikkat çekti. Bunlardan
biri, vize muafiyetinin halen
görüşülen bir konu olması.
İkincisi de Sırbistan ve Bosna
Hersek ürünlerine uygula-
nan gümrük vergisinin der-
hal kaldırılması. Avrupa
Birliği Bakanlar Konseyi tara-
fından yayımlanan Koso-
va’ya yönelik raporda, uzun
zamandır beklenen vize
muafiyetinin halen görüşül-
mekte olduğu belirtildi. Ko-
sovaport’un haberine göre;
diğer taraftan, Kosova’nın
Sırbistan ve Bosna Hersek
ürünlerine yönelik yüzde
yüzlük gümrük vergisinin
derhal kaldırılması ve Hükü-
metin varolan sorunların çö-
zümünde farklı dinamikler
uygulaması talep edildi. Ver-

ginin, Kosova-Sırbistan diya-
loğuna ve bu kapsamda her
iki ülkenin Avrupa Entegras-
yon sürecine zarar verdiğine
dikkat çekildi. Raporda ay-
rıca, Sırp Belediyeler Birliği
anlaşmasının uygulanma-
ması, Mitrovitsa’daki İbre
Köprüsü’nün açılmaması ve
Özel Mahkemeyle ilgili so-
runlara da vurgu yapıldı.

Hükümetin, yolsuzluk ve or-
ganize suçla mücadelede ye-
tersiz kaldığı ifade edilen
raporda, savaş suçu işleyen
kişilerin üst düzey görevlere
atanmasının endişe verici ol-
duğu kaydedildi. Konsey ra-
porunun Kosova’ya yönelik
eleştirileri ülkenin AB enteg-
rasyon sürecine yönelik bir
uyarı niteliği taşıyor.

AB Bakanlar Konseyi’nden 
Kosova’ya sert eleştiriler

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

PDK Genel Başkanı Kadri
Veseli’nin hakkında id-
dianame bulunan parti

ve kurum yetkililerini görev-
den alma kararı ardından,
İnovasyon Bakanı Besim
Beqaj istifa ettiğini açıkladı.
Veseli’nin kararı üzerine, dört
parti yetkilisiyle, üç kurum
yetkilisinin görevlerine son
verildi. PDK Genel Başkanı

Kadri Veseli’nin hakkında id-
dianame bulunan parti ve
kurum yetkililerini görevden
alma kararı ardından, İnovas-
yon Bakanı Besim Beqaj, dü-
zenlediği basın toplantısı ile
görevinden istifa ettiğini açık-
ladı. “Pronto” yolsuzluk da-
vası kapsamında hakkında
iddianame bulunan Beqaj, Ve-
seli’nin kararına saygı duya-
rak istifasını Başbakan
Ramush Haradinaj’a teslim
ettiğini söyledi. 

www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre: Hakkın-
daki iddiaların asılsız oldu-
ğunu savunan Beqaj, “Bunun,
tüm öncü yapıların ortak bir
taahhüdü olduğunu düşünü-
yorum. Özellikle benim duru-
mumda bu iddianamelerin
yasal gerçeklere ve tartışma-
lara dayanmadığına ve adale-
tin bunu kanıtlayacağına
inanıyorum. Adalet suçsuzlu-
ğunu ispat edecektir” diye
konuştu.

TİKA'dan Kosova'da arıcılığın
geliştirilmesine destek

PRİZREN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova’daki siyasi parti-
lerden Vetevendosje
Hareketi Lideri Albin

Kurti, Türk İşbirliği ve Koordi-
nasyon Ajansı Başkanlığı’nı
(TİKA) ziyaret etti. Veteven-
dosje Hareketi lideri Albin
Kurti, Prizren Belediye Baş-
kanı Mytaher Haskuka, akade-
misyen ve milletvekillerinden
oluşan heyet ziyaret kapsa-
mında TİKA’ya teşekkür ziya-
reti gerçekleştirdi. Kosova
heyeti TİKA Balkanlar ve

Doğu Avrupa Daire Başkanı
Dr. Mahmut Çevik tarafından
misafir edildi. Vetevendosje li-
deri Albin Kurti misafirperver-
liklerinden ve  Kosova’da
uyguladığı projelerden dolayı
TİKA’ya ve Türkiye Cumhuri-
yeti Devletine teşekkür etti.
Prizren Belediye Başkanı
Mytaher Haskuka ise Prizren
Belediyesi’ndeki kreşin yapı-
mına, kütüphane projesi, anıt-
ların restorasyonu ve
Prizren’den birçok gencin
mesleki eğitimine sunduğu
katkılarından dolayı TİKA’ya
müteşekkir olduklarını söy-

ledi. www.timebalkan.com’a
göre: TİKA Balkanlar ve Doğu
Avrupa Daire Başkanı Dr.
Mahmut Çevik;  Kosova siya-
setinde önemli bir yeri olan Ve-
tevendosje Hareketinin,
Türkiye ziyaretinin 18 Haziran
tarihine denk gelmesini an-
lamlı bulduğunu kaydederek,
Türkçenin ses bayrağı olan
Şemsettin Sami’nin vefat yıl
dönümünün de 18 Haziran
1904 olduğunu söyledi.
TİKA’nın Balkanlarda 5000
projeyi hayata geçirdiğini ha-
tırlatan Mahmut Çevik, yılda
1.5 milyon Balkan insanının

TİKA’nın inşa ve restore ede-
rek tıbbi ekipmanlar ile destek-
lediği hasta hanelerden şifa
bulduğunu belirtti. TİKA’nın
inşa ettiği okullardan Balkan-
larda yılda 200 bin öğrencinin
yararlandığını söyleyen TİKA
BADA Başkanı Çevik, istih-
dam, tarihi eser restorasyonu
ve sivil altyapıları destekleyen
yaklaşık 650 projeyi Kosova’da
hayata geçirdiklerini bunların
içerisinde eğitim alanında 150,
sağlık alanında 60 ve sosyal ve
sivil altyapıların güçlendiril-
mesinde 260 projenin bulun-
duğunun altını çizdi.

Albin Kurti’den TİKA’ya ziyaret

Kosova İnovasyon 
Bakanı istifa etti
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Diyanet İşleri Başkanı Ali
Erbaş, 1394'te Bulgaristan Has-
köy'de inşa edilen ve Balkan-

lar'ın en eski Türk camisi olarak
bilinen Eski Cami'yi restorasyon çalış-
malarının ardından ibadete açtı.
www.timebalkan.com’a göre; Diyanet
İşleri Başkanlığından yapılan açıkla-
maya göre, Osmanlı tarafından
1394'te inşa edilen, restorasyonu Tür-
kiye'nin katkılarıyla gerçekleştirilen
caminin açılışında konuşan Erbaş,
sözlerine Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'ın selamını ileterek baş-
ladı.
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti
Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş'e
davetinden dolayı teşekkür ederek,
Türkiye ve Balkanlar'ın ortak kültürel
mirasının nadide eserlerinden biri
olan Eski Cami'nin açılışında bulun-
maktan duyduğu memnuniyeti dile
getiren Erbaş, caminin Balkanlar'daki
en eski Türk camisi olarak bilindiğini
aktardı. 
Erbaş, "Bu güzide
eser, Bulgaristan Müslümanları Diya-
neti Başmüftülüğünün yaptığı resto-
rasyon çalışması ile geçmişine layık
bir şekilde muhafaza altına alınmış
oldu. Çalışmada emeği geçen herkese
ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadele-
rini kullandı. 
Bulgaristan Hükümetine de iş birli-
ğinden dolayı teşekkürlerini ileten
Erbaş, bu tip restorasyon çalışmaları-
nın aynı zamanda ülkeler arasında

güzel bir iş birliği imkanı fırsatı sun-
duğuna işaret etti. Erbaş, bu örnekle-
rin çoğaltılmasının ve gelecek
nesillere birlikte yaşama kültürünün
daha iyi aktarılmasının önemine
vurgu yaptı. 

KARDEŞLİĞİN SESİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş nefret
dili, aşırıcılık, ırkçılık, yabancı düş-
manlığı, her türlü dinsel nefret ve İsla-
mofobi'nin giderek yayıldığına dikkat
çekerek, şunları kaydetti:

"DEAŞ, Boko Haram ve FETÖ gibi eli
kanlı terör örgütleri ve kukla yapılar
İslam'ın en temel kavramlarını dahi
istismara cüret ederken; Yeni Zelan-
da'nın Christchurch şehrindeki cami-
lere ve Sri Lanka'daki kiliselere
yapılan korkunç saldırılarda olduğu
gibi teröristlerin tarihsel ve dini un-
surları nefret dolu ideolojilerini
yayma amacıyla nasıl kullandıklarını
da görüyoruz. Bu esef verici gelişme-
lerle dolu günümüz dünyasında biz
yine de hoşgörünün, barışın, dostlu-
ğun ve kardeşliğin sesi olmaya hep

birlikte devam edelim.”
Erbaş, açılışın ardından Eski Cami'de
öğlen namazını kıldırdı.
Törene Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, Filibe
Türkiye Başkonsolosu Hüseyin Er-
gani, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa
Hacı Aliş, Bulgaristan Başmüftülüğü
Yüksek Şura Başkanı Vedat Sabri
Ahmet, Hasköy Belediye Başkanı
Dobri Belivanov, Hasköy Bölge Müf-
tüsü Basri Emin Efendi, Batı Trakya
Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif ve çok sayıda davetli katıldı.

Eski Cami’de ezan
sesi yankılandı

Ahmet GÖKSAN

OLASILIĞIN 
GELİŞMESİ

“Rum Temsilciler Meclisi Başkanı Bay
Mihailidis’e göre 20 Temmuz 1974’ten
evvel Ada birleşikti, normaldi, eko-
nomi birleşikti ve normaldi. Yani Kip-
riyanu’nun deyimiyle1974’ten evvelki
yılları Türk’e kan kusturdukları yıllar-
mesut bahtiyar yıllardı. Böyle bir zih-
niyetle mantıklı konuşmak, gerçekleri
tartışmak mümkün değildir”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

AP seçimleri 23-26 Mayıs gün-
leri arasında yapıldı. Genel
içerisinde beklenen deprem ya-

şanmadı. Bazı ülkelerde güncel sağ
söylemleri savunanlar ırkçı diye tanım-
lanıyorlar. Sol veya sosyal demokrat
partilerinde başarılı olduklarını söyle-
mek olasıdır. Bu düşünce yapısı içinde
olan siyasi kadroların önümüzdeki dö-
nemde gösterecekleri duruş AB’nin
geleceğinde de belirleyici olacaktır.
Kendi ülkelerindeki iç dinamikler öne
çıkarılarak alınan sonucun genele nasıl
yansıtılacağına birlikte tanık olacağız.
Irkçı söylemlerin kendi iç dinamikleri
dış ilişkilerinde kendini göstermeye
başladı. Örneğin Yunan Çözüm Parti-
si’nin önde gideni Bay Kyriakos Vele-
pulos kendi tanımları ile aşırı ulusalcı
söylemleri ile tanınan bir gazetecidir.
Putin’e övgü de sınırları aşıyor. Adı
geçen kişi yasadışı göçmen akışını dur-
durabilmek savı ile “Türkiye – Yuna-
nistan sınırına duvar örülerek mayın
tarlası kurulması gerektiği” çıkışı ile
ön almaya çalışıyor. 
Türk – Yunan ilişkilerinin gergin ol-
duğu dönemlerde bile bu yönlü öneri-
nin yapıldığını en azından biz
anımsamıyoruz. Anımsayanlar olur ise
bizi bilgilendirsin de bilgi eksikliği-
mizi gidermiş olalım. Buna koşut Tür-
kiye’deki siyasetçilerin akıl dışı olan
bu öneriye sıcak bakacaklarını düşün-
müyoruz. Genel içerisinde bu yönlü
önerilerin hasta ruhlulardan geldiği bi-
liniyor.
Seçimin başarılı partisi olarak Yeşiller
diye tanımlanan parti öne çıkıyor. Bu
gibi siyasi yapıların başarılı olması
hem kendi ülkeleri hem de dünyamız
en önemlisi insanlık için olumlu yakla-
şımlar da başarılı olmalarını istiyoruz.
Elde edilen bu başarı her tarafın atık-
larla dolu olması çevrenin yeniden dü-
zenlenerek atıklardan arındırılması
hem kendilerin hem de insanlığın gele-
ceği için umut verici olacaktır. 
Bu yönlü umutlarımızı canlı tutmaya
çalışırken Fransa’nın Suudi Arabis-
tan’a Yemen de Husilere karşı savaşan
Hadi yönetimine destek için silah satı-
yor olması umut kırıcıdır. 4 yılı aşkın
süredir devam eden vekalet savaşında
70 binden fazla kişinin yaşamını yitir-
diğini anımsatmak istiyoruz. Bu satışın
insanlık suçu kabul edilerek kaydedil-
mesi gerekiyor. 
AP’nda yeni yapı şekillenirken en
önemli soru seçime katılım oranının
neden düşük olduğudur. Bu yapı içeri-
sinde bütünleşmenin nasıl sağlanacağı
düğümünü önümüzdeki dönemde yine
konuşacağız. Buna koşut oluşacak si-
yasi grupların tavrının da bütünleşme
konusundaki çabaları da belirleyici
olacaktır.  
Bu boşluktan kaynaklanan tartışmalar
ve gelişmeler yaşanırken Amerikalı
Bay Trump’ın Alman ürünlerine koy-
mayı düşündüğü ek vergiler durgunlaş-
maya başlayan Alman ekonomisini
zora sokacaktır. Altı oyulmaya çalışı-
lan Alman ekonomisinde yaşanacak sı-
kıntılar AB’nin de geleceğinde de
belirleyici olacağına vurgu yapıyoruz.
Mendil büyüklüğündeki ülkede yapı-
lan AP seçimlerine katılım oranı bekle-
nenden düşük olması ile en büyük
düşüşün Anastasiyadis’in partisinde
yaşanmış olması düşündürücüdür.
Akel’in listesinden AP’ye seçilen Ni-
yazi Kızılyürek yaptığı ilk açıklama-
sında “bu ülkenin biriktirdiği akla
güveniyorum” diyor. O’nun seçilmiş
olması Kıbrıs Türk’lerinin beklentiye
girmesinin nedeni olamaz. Çünkü se-
çildiği partinin programının dışına çık-
ması olanaksızdır. Üstelik parti
yönetiminin buna izin vermesinin de
beklenilmemesi gerekiyor. 
AP’de Komisyonlar şekillenirken biz-
lerin de olası gelişmelere karşı Ulusal
Konsey’e işlerlik kazandırmamız gere-
kiyor. 

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Bosna Savaşı'nda (1992-1995) ül-
kenin doğusundaki Visegrad
şehrinde katledilen 3 binden

fazla Boşnak, katliamın 27'nci yılında
törenle anıldı. Visegrad 92' Kayıp Ai-
leleri Derneği ve Savaş Mağduru Ka-
dınlar Derneği tarafından Visegrad
şehrindeki Sokollu Mehmet Paşa
Köprüsü'nde düzenlenen anma töre-
nine Gorazde Müftüsü Remzija Pitic
ve çok sayıda kurban yakını katıldı.
Tören kapsamında, katledilen 3 bin
kişi anısına Drina Nehri'ne sembolik
olarak 3 bin gül atılarak dualar edildi.
Gazanfer Bey Camii'nde kurbanlar
için Kur'an-ı Kerim okunurken, tö-
rene katılanlar daha sonra aralarında
kadın, çocuk ve yaşlıların da bulun-
duğu 140'tan fazla Boşnak'ın diri diri
yakılarak öldürüldüğü iki evi ziyaret
etti. www.timebalkan.com’un habe-
rine göre: katliamda eşi, 5 yaşındaki
kızı ve 2 yaşındaki oğlunu kaybeden
Esad Tufekcic, AA muhabirine yap-

tığı açıklamada, aradan 27 yıl geçme-
sine rağmen ailesine ait tek bir kemik
parçası bile bulamadığını belirterek,
"Tek hayalim ölmeden önce eşim ve
çocuklarımın bedenlerine ulaşıp on-
ları layığıyla toprağa vermek." diye
konuştu. Visegrad 92' Kayıp Aileleri
Derneği Başkanı Hedija Kasapovic de
savaş suçlularının yargılanmadığına,
yargılananların ise sembolik cezalara
çarptırıldıklarına işaret ederek,

"Kayıp kişilerin bulunması konu-
sunda 27 yıldır yerimizde sayıyoruz.
Toplu mezarların yerini tespit etmek
çok zor." ifadelerini kullandı. Kurban-
ların bir kısmı, 14 Haziran 1992'de
Adem Omeragic'in Pionirska Soka-
ğı'ndaki evinde, bir kısmı ise 27 Hazi-
ran 1992'de ise Meho Aljic'in Bikavac
kasabasındaki evinde diri diri yakıla-
rak öldürülmüştü.  Hollanda'nın
Lahey şehrindeki Uluslararası Ceza

Mahkemesinin (ICTY) "Bosna sava-
şındaki en büyük insanlık tahribi"
olarak nitelendirdiği katliamda arala-
rında kadın, çocuk ve yaşlıların da
bulunduğu 140'tan fazla sivil hayatını
kaybetmişti. Koritnik köyü sakinle-
rini, Omeragic'in evine kapatarak diri
diri yakan Milan Lukic önderliğin-
deki Sırp askerleri, eve havan topu
fırlatarak camdan kaçmaya çalışan
kurbanları kurşuna dizmişti. Katli-
amda 8 kişi hayatta kalmayı başarır-
ken, en küçük kurban annesinin
kucağında can veren iki günlük bir
bebek olmuştu. Uluslararası Savaş
Suçları Mahkemesi ve Bosna Hersek
Mahkemesi, şimdiye kadar Viseg-
rad'da işlenen suçlarla ilgili 8 Sırp as-
kerini mahkum etti. Sanıklardan
Milan Lukic müebbet, Sredoje Lukic
ise 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Meho Aljic'in evinde yakılanlar ara-
sında hayatta kalmayı başaran tek
kişi olan Zehra Turjacanin, Milan ve
Sredoje Lukic'in davasında tanıklık
etmişti.

Bosna Savaşında diri diri 
yakılan kurbanlar anıldı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Milli Savunma Bakanlı-
ğından, Türk ve
Yunan heyetleri ara-

sında teknik düzeydeki görüş-
melerin ikincisinin
tamamlandığı bildirildi. Ba-
kanlık'tan yapılan açıklamada,
iki ülke heyetleri arasındaki
teknik düzeydeki görüşmele-
rin ikincisinin sona erdiği be-
lirtildi.
www.timebalkan.com’a göre:
görüşmelerin yapıcı bir or-

tamda gerçekleştiği vurgula-
nan açıklamada, "İki ülke ara-
sında uygulanabilecek Güven
Artırıcı Önlemler ve Ege Deni-
zi'nde iş birliğini artırmaya
yönelik alınabilecek tedbirler
görüşüldü." ifadesine yer ve-
rildi. Bir başka açıklamada ise
Milli Savunma Bakanı Hulusi
Akar'ın, Yunanistan Heyet
Başkanı'nı Milli Savunma Ba-
kanlığında kabul ettiği belir-
tildi. Güven Artırıcı Önlemler
ve Ege Denizi’nde iş birliğini
artırmaya yönelik alınabilecek
tedbirleri görüşmek üzere, iki
ülke heyetleri ilk görüşmeyi

Türk ve Yunan MSB 
heyetleri Ankara’da buluştu

Bosna ve Sırbistan'da Mursi
için gıyabi cenaze namazı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek ve Sır-
bistan'da Mısır'ın de-
mokratik yollarla

seçilmiş ilk Cumhurbaş-
kanı Muhammed
Mursi için gıyabi ce-
naze namazı kılındı.
Bosna Hersek İslam
Birliğinin talima-
tıyla, başkent Saray-
bosna'daki üç ayrı
camide öğle namazı-
nın ardından kılınan
gıyabi cenaze nama-
zına çok sayıda kişi ka-
tıldı. Gıyabi cenaze
namazının kılındığı baş-
kentteki Hünkar Camisinin
avlusuna Mursi'nin fotoğ-
rafları asılırken, namaza
Bosna Hersek'te yaşayan
Mısırlılar da katıldı. Hün-

kar Camisindeki gıyabi ce-
naze namazını kıldıran Sa-
raybosna Başimamı Kenan
Music, ABD'de eğitim gör-
düğü sırada Mursi'nin ev
arkadaşı olan bir adamdan
duyduklarını cemaatle

paylaşarak, "O (Mursi),
sabah namazından önce
camiye gelip eşiyle birlikte
camiyi temizlerdi, bunu
kimse bilmezdi, kendisi de
bundan asla söz etmezdi."
ifadelerini kullandı. Music,

Mursi'nin vefatının İslam
alemi için büyük bir kayıp
olduğunun altını çizerek,
"Allah yolunda öldürüldü.
Bizler rahatlıkla onun şehit
olduğunu söyleyebiliriz."
dedi.

www.timebalkan.com’a
göre: Saraybosna'daki
İstiklal Camisi ve İlidza
Merkez Camisinin yanı
sıra Zenica şehrindeki
üç camide, Zepca, Zavi-
dovici, Maglaj, Tesanj,
Doboj ve Teslic şehirle-
rinde, Sırbistan'da da
Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Sancak bölge-

sindeki Yeni Pazar şeh-
rinde Mursi için gıyabı
cenaze namazı kılındı.
Şehit Abdülaziz Camisinde
kılınan gıyabi cenaze na-
mazına çok sayıda Novi
Pazarlı katıldı.
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I-MICE organizasyonu ile
gerçekleştirdiğimiz Bulga-
ristan–Romanya etkinliği-

mizde şahaneydi. Gerçekten
gezerken öğrendik. Ben açık-
çası Romanya’ya bayıldım.
Capcanlı, keyifli mi keyifli...
Rumence konuşulan bu ülke-
nin başkenti ve en büyük şehri
Bükreş. Diğer önemli şehirler:
Yaş, Kaloşvar, Temeşvar, Kös-
tence ve Craiova’dır.

KOMÜNİST 
REJİMDEN ÇIKIŞ…

Romanya’da 1989’da 25 yıllık
başkanlığın ardından Nikolay
Çavuşesku ve eşi Elena, Noel
günü kurşuna dizilerek idam
edilirler… Ancak komünizmin
izlerini hala ülkede görmek
mümkün…
2007’de Romanya ve Bulgaris-
tan Avrupa Birliği (AB) üyesi
olmalarına rağmen hala tam
olarak birliğe giremediler.

Romanya’nın, Orta ve Doğu
Avrupa arasında bir geçiş nok-
tası olması ülkede yaşanılan
kültüre de bir hayli yansımış.
Ülkede, hem Balkan hem de
Avrupa hem de civardaki
komşu ülkelerin etkisi gözle
görülebiliyor. Romanya kül-
türü, erken dönemlerde Slav
kavimlerden sonraki dönem-
lerde Türk ve Müslüman kül-
türünden 1990’lı yıllara kadar
da tekrar Slav kültüründen et-
kilenmiş. Tam bir kültür mo-
zaiği oluşturulmuş…

Avrupa’nın en yüksek Roman
oranına sahip Romanya’da bu
insanların renkli hayatı da çok
önemli bir yere sahip.

ÜSTÜ YENİ 
ALTI ANTİK

Romanya, Avrupa'nın en eski
insan fosillerinin keşfedildiği
ülke olma özelliği de taşıyor.
Özellikle Bükreş’deki yer al-
tındaki tarihin, antik kentlerin
gün ışığına çıkartılması müm-
kün olamıyormuş artık. Res-
men üstü kapatılmış. Böyle bir
zenginliğe, geçmişe ulaşma
şansı yok olmuş gibi.  
Tuna Nehri, ‘Akmam’ diyor…
Ülke toprakları güney ve do-
ğuda kalan yerler hariç Avru-
pa’nın en dağlık alanlarından
biridir. Dağlar, ülkenin kuzeyi
ile batısı arasında bir yay çize-
rek uzanır. Karpat Dağları en
önemli dağların başında gelir.
Romanya’nın Bulgaristan ve
Sırbistan ile olan sınırının
büyük kısmı Tuna Nehri ile çi-
zilmiş, Tuna’nın bir kolu olan
Prut Nehri ile de, Ukrayna’nın
güneyi ile olan sınırı ve Mol-
dova’nın tamamı ile sınırı be-
lirlenmiş. 

NELER GÖRDÜK, 
NEREYE GİTTİK?

(Atatürk Büstü- Peleş Kalesi-
Dracuka Şatosu ve Köy Mü-
zesi)
Bükreş’de bir Atatürk Büstü
ile buluşmanın keyfini anlat-
mak mümkün değil… Peleş
Kalesi ise tüm ziyaretçileri
daha ilk anda şaşkınlığa uğra-
tıyor. Alışılmışın dışında mi-
mari motifleriyle bir hayli
beğeneceğiniz bir saray…
Bunların dışında gitmezseniz
eksik kalırsınız diyebileceği-
miz bir yer de Dracula Şatosu.

Fazlasıyla turist ağırlayan bu
şato, tasarımıyla da oldukça il-
ginizi çekecek. Bu arada Köy
Müzesi’nin de sizi farklı bir at-
mosfere sürükleyeceğinin ga-
rantisini verebilirim…

KARTPOSTAL GİBİ…

Romanya’da gece ve eğlence
hayatı da oldukça hareketli. 24
saatin asla yetmeyeceği bir
şehir varsa ona ‘Romanya’
derim. Dünya Gezi ve Turizm
Konseyi’ne göre; Romanya,
turizm alanında en hızlı büyü-
yen 4’üncü ülke konumunda.
Gezip gördükten sonra sizler
de turizmin burada ne kadar
gelişmiş olduğunu fark ede-

ceksiniz.Daha gidilecek, gezi-
lecek ve görülecek çok güzel
yerleri var Romanya’nın; ama
bizim vaktimiz çok azdı. Şim-
dilik çok bizler buralara gittik,
son derece keyifli ve güzel bir
tur geçirdik. Aklımız göreme-
diklerimizde kalmadı değil; o
da inşallah bir sonraki turda!
Dağlar, ormanlık alanlar, yeşi-
lin her tonunun Tuna Nehri ve
kolları ile buluşması aklı-
mızda unutulmayacak bir
kartpostal olarak kazındı.
“Bu dünya bizim; ancak git-
mediğin yer senin değil…” sö-
züyle yazımı sonlandırmak
istiyorum.

Kültür Mozaiği: Romanya
Romanya size saatlerce gezilecek sokaklar, yeşilin ve mavinin bin bir tonu ve unutul-
mayacak bir seyahat vaat ediyor… Gelin, birlikte keyifli bir Romanya turu yapalım...

www.egetelgraf.com
sitesinden alınmıştır…
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T.B.M.M’nin 14 Ekim 1922’de çıkardı-
ğı özel bir kanunla ilk “Milli Şehit”
ilan ettiği eski Boğazlıyan Kaymakamı

Kemal Bey’in hazin hayat hikayesi bizler
için ibret vesilesidir. Hafızalarımızdaki yerini
muhafaza etmek için yazıyla anmak artık bir
gelenek olduğu gibi vefat tarihinde bir avuç
hamiyetperver insan tarafından da Kadıköy
Kuşdili çayırındaki kabri başında törenle
anılmaktadır.
Kemal Bey Birinci Dünya Savaşı’nın zor
şartlarında Boğazlıyan Kaymakamlığı ve
Yozgat Mutasarrıf vekilliği yapmıştır.
Mütareke döneminde, Ermeni tehcirinde
yaşananlar için kurban arayışına girildiği
sırada adeta bulunan bir günah keçisi olmuş-
tur. İşgal güçleri tarafından “Ermeni tehcirin-
de görevini kötüye kullanarak ölümlere
sebep olduğu” iftira ve iddiasına istinaden
idamla yargılanmıştır. İşgal şartlarında
İngiliz Komiserliğinin ve Rum-Ermeni şube-
sinin temin ettiği Ermeni komitecilerden bir
çok yalancı şahit çıkararak, hiç bir vicdanın,
aklın ve mantığın kabul etmediği yüzkarası
bir yargılama yapılmıştır. Nasıl bir yargıy-
sa… Yalancı şahitlerin de ifadeleriyle, Kürt
Nemrut Mustafa Paşa divanı tarafından mah-
kemenin seyri esnasında haksız yere suçlana-
rak idama mahkum edilmesi insanlık tarihi-
nin utançla anacağı bir ibret vesilesidir.
Mahkemenin ilk başkanı Hayret Paşa baskı-
lar nedeniyle istifa etmiştir. Yerine Nemrut
lakabıyla tanınan Kürt Mustafa paşa getiril-
miştir. Süreci ve sonuçlarıyla ibretlik bir
hukuk skandalı olan yargı süreci sonradan
başkanının adıyla “Kürt/Nemrut Mustafapaşa
Divanı olarak anılacaktır. Yabancı ülke tem-
silcilerinin aşırı baskısına rağmen Padişah
idam kararını imzalamaz. “İş intikam ve bila-
here mukatele şeklini alabilir” diye fetva-yı
şerif ister. Şeyhülislam Mustafa Sabri’nin
verdiği fetva ile 10 Nisan 1919’da hüküm
icra edilir.

SÖMÜRGE VALİSİ EDASIYLA

O zamanlar işgal kuvvetlerinin elçileri veya
komutanları Sömürge Valisi edasıyla talimat
yağdırıp işlerine geldiği gibi Türk Milletinin
aleyhine her istediklerini yaptırıyorlar ve
kararlar aldırıyorlar asıp kesiyorlardı.
Yabancıların baskısı sonucu Kaymakam
Kemal Bey’in şahsında bir devir ve o devrin
temel düşünce sistemi ile birlikte Türklük ve
ulusal egemenlik şuuru yargılanıp mahkum
edilmiştir. Hem de kendi öz vatanında ve
kendi yargı organları tarafından. Rahmetli
idam sepasında halka hitaben “Allah vatan
ve milletimize zeval vermesin.... Ecnebi dev-
letlere yaranmak için beni asıyorlar. Eğer
adalet buna diyorlarsa kahrolsun adalet, yaşa-
sın millet” diye seslenişi olayı açıklamaya
yeterlidir herhalde. Kemal Bey’in üzerinde
çıkan vasiyeti tarihe bir belge olarak kalacak-
tır. “Merhum sevgili oğlum Adnan’ın med-
fun bulunduğu Kadıköy Kuşdilli Çayır’ndaki
kabristanda yavrumun yanına gömülmemi
diliyorum. Teyzem ve kardeşim
Kadıköy’ünde sakindirler. Teyzemin adresi
Mühürdar Caddesinde 67 numaralı hanedir.
Adı İsmet Hanım’dır. Defin masrafı teyzeme
tevdi buyurulmalıdır. Kabir taşım, hamiyetli
Türk ve Müslüman kardeşim tarafından
dikilmeli ve üstüne şöyle yazılmalıdır: Millet
ve Memleket uğruna şehit olan Boğazlıyan
Kaymakamı Kemal’in ruhuna fatiha. Perişan
zevcem Hatice’ye, yavrularım Müzehher ve
Müşerref’e muavenet edilmesini, yavruları-
mın tahsil ve terbiyesine ihtimam buyurul-
masını vatandaşlarımdan beklerim. Babam,
Karamürsel Aşar Memur-u Sabıkı Arif Bey
de acizdir. Kardeşim Münir de kimsesizdir.
Bunlara da muavenet olunursa, memnun olu-
rum. Türk Milleti ebediyyen yaşayacak,
Müslümanlık asla zeval bulmayacaktır.
Allah, millet ve memlekete zeval vermesin.
Fertler ölür, millet yaşar. İnşaallah Türk
Milleti ebediyete kadar yaşayacaktır.” (30
Mart 1335 Boğazlıyan Kaymakam - Sabıkı
Kemal) Türk milleti onu unutmamıştır.
T.B.M.M. 14 Ekim 1922’de çıkardığı özel
bir kanunla “Milli Şehit” olarak kabul ederek
tek suçları devlete hizmet etmek için çabala-
mak olan yetkililerin geriye bıraktıklarının
yanında olduğunu vurgular. Büyük Devlet
adamı Atatürk, TBMM’de ilgili kanunun
gerekçesini; “Memleketin kurtuluşunu, gele-
ceğini, saadetini ilerleme ve gelişmesini
hayat tarzı kabul eden ve suikaste maruz
kalarak şehit edilen yöneticilerin geride
bıraktığı eş ve çocukları milletin ve devletin
emanetindedir. Büyük idealler peşinde hayat-
larını feda eden büyük insanların aile ve
evlatlarının acılarını teselli etmek, onları
mükafatlandırmak benzerlerini gayrete getir-
mek ve milletin şükran hislerini göstermek,
kuvvetlendirmek, onların fakir fukara duru-
muna düşmemesi için gereğini yapmak, şek-
linde açıklar. Kemal Bey’in kızı merhum
Müşerref Gürenci’nin anlattığına göre,
Atatürk, dedesini Konyada kabul ettiğinde
aralarında şöyle bir konuşma geçer; Atatürk -
“gel bakalım devletin babası”. Arif Bey -
“Aman Paşam devletin babası sizsiniz”.
Atatürk - “Sen öyle bir evlat yetiştirdin ki
oğlun bu meşaleyi tutmasaydı biz ateşi yaka-
mazdık. Işık tutan senin oğlundur” der…
Aziz hatırasını rahmet ve minnetle anıyorum.
Allah rahmet eylesin.

Süheyl ÇOBANOĞLU

MİLLİ ŞEHİT 
KAYMAKAM 
KEMAL BEY

    

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut
Ergin İzmir Bosna Sancak
Derneği’ni ziyaret etti. Başkan

Ergin’in İzmir Bosna Sancak Derneği’ni
ziyareti sırasında, Dernek Başkanı
Abdullah Gül, Boşnak olan Ergin’e
Boşnak böreği ve mantısı ikram etti.
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin,
‘Bir Boşnak olarak bu süreçte bana ver-
diğiniz destek için siz hemşerilerime çok
teşekkür ediyorum. Amacım Ayvalık’ı
mutlu insanların yaşadığı bir kent yap-
mak bunun için çalışacağım. Tabi ki siz-
lerin ve diğer STK ların desteklerini iste-
yeceğim. Ayvalık’ta ki STK’lar la el ele
vererek cennetten bir köşe yaratacağız.
Ayvalık’ta yaşamak bir ayrıcalık olacak’
dedi. İzmir Bosna Sancak Dernek
Başkanı Abdullah Gül de, “Boşnakların
gururu oldunuz. Siyaset sahnesinde
daha çok Boşnak hemşerilerimizin yer
alması bizler için çok önemli. Siz büyük
bir iş başardınız. Ayvalık sizin başkanlı-
ğınız döneminde eminim ki sizin de
söylediğiniz gibi Ayvalık ta yaşamak bir
ayrıcalık olacak’ dedi. (Haber Merkezi)

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir'in Bergama ilçe-
sinde gerçekleşen
Bergama

Belediyesi’nce düzenle-
nen Uluslararası 83.
Bergama Kermesi gösteri-
leri esnasında ayakkabısı
çıkan Makedon folklorcu
oyunu
bırakmadı. www.timebal-
kan.com sitesine göre; 83.
Uluslararası Bergama
Şenlikleri kapsamında
Makedonya'dan ülkemi-
ze konuk olan
Makedonya Bitola
Pletenka Halk Oyunları

Derneği folklorcuları, ker-
mesin açılış programında
yer aldı. Makedonların
yöresel oyunları büyük
beğeni topladı. Gösteri
esnasında ayakkabısı
çıkan folklorcu, oyunu
bırakmayarak ekip arka-
daşlarıyla gösterisine
devam etti. Ayakkabısı
çıkmasına rağmen folk-
lorcunun hiçbir şey olma-
mış gibi oyununa devam
etmesi izleyenlerin takdi-
rini topladı. Gösteri sonu-
na kadar güler yüzlü ifa-
desinden ödün vermeyen
ekip, kermes boyunca
gösterilerini sergilemeye
devam edecek.

Ayakkabısı çıkan Makedon folklorcu oyunu bırakmadı

Başkan Ergin’den
Boşnaklara ziyaret

Uluslararası Girit'ten Tire'ye Lezzet ve Kültür Festivali altıncı yılında yine büyük ilgi gördü.
Tire’nin Turgutlu köyünde gelenekselleşen festivalde Tolga Çandar, dinleyenleri büyüledi.

Girit'ten Tire'ye Lezzet ve 
Kültür Festivali’ne ilgi

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutların sofrasından
eksik olmayan, olmazsa
olmaz lezzetleri arasında ilk

sırayı alan “Arnavut Böreği
Festivali” Urla’nın Gülbahçe
Köyü’nde gerçekleşti. Marifetli
kadınların yapmış olduğu leziz
börekler ise Köy Meydanı’nda
kurulan stantlarda yerini aldı.
Şenliğe gelen vatandaşlar mis koku-
lu “Arnavut Böreği” ile buluştu.
Festivale, Urla Kaymakamı Önder
Can, Urla Belediye Başkanı Burak
Oğuz, Urla Belediyesi Meclis

Üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi
Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur,
İzmir Büyükşehir Belediyesi Yerel
Hizmetler Şube Müdürü Yener
Kırmızı, sivil toplum kuruluşları ve
meslek odaların başkanları ile tem-
silcileri, Gülbahçe Köy Muhtarı
Halil Şener, protokol üyeleri ve çok
sayıda vatandaş katıldı.  Festivalde
kurulan stantları dolaşan Urla
Belediye Başkanı Burak Oğuz yaptı-
ğı açılış konuşmasında “Urla’nın
her köyü ayrı güzel, ayrı keyifli.
Her ne kadar isimleri mahalle olsa
da bizler köy demekten vazgeçme-
yeceğiz. Bu yüzden köy değerleri-
mizi korumak için elimizden geleni

yapmaya devam edeceğiz” dedi.
İlçemizin birçok değeri içerisinde
bulundurduğunu belirten
Oğuz, “Ninelerimizden, dedeleri-
mizden öğrendiklerimiz o kadar
kıymetli ki. Her yörenin farklı dans-
ları, farklı düğünleri, birbirinden
lezzetli mutfak kültürleri var. Biz
Urla olarak çok şanslıyız çünkü
bugün burada Arnavut Böreği
yeriz, yarın bir başka köyümüzde
Boşnak Mantısı. Evlerimizde Girit
böreği tatlısı da yapılır, Karadeniz
mıhlaması da ve ocaklarımızda
daha birçok çeşit yemek
kaynar” diyerek konuşmasını son-
landırdı.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Tire'nin Turgutlu köyünde bu yıl
altıncısı gerçekleştirilen
Uluslararası Girit'ten Tire'ye

Lezzet ve Kültür Festivali yine büyük
ilgi gördü. Müzikten halk dansları
gruplarına etkinliklerle dolu dolu
geçen festivalde, Tolga Çandar söyle-
diği türkülerle dinleyenleri büyüledi.
Tire Giritliler Derneği’nin İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve Tire
Belediyesi, Turgutlu Mahalle
Muhtarlığı ile düzenlediği festivalde
bu yıl da başta Turgutlu köyüne yer-
leşmiş Giritlilerin ikinci, üçüncü ve
dördüncü kuşak torunları olmak
üzere çok sayıda kişi bir araya geldi.
Festivalin açılış konuşmasını yapan
Tire Giritliler Derneği Başkanı Serhan
Aydın, festivalin hazırlanmasında
Tire Belediyesi’nin çok büyük emekle-
ri olduğunu belirtti. Serhan Aydın,
festivalde Adana’dan Antalya’ya
Ayvalık’a kadar Giritliler Derneği

temsilcileri, üyelerinin olduğuna da
dikkat çekerek, “Festivalimize katılan,
emek veren herkese teşekkür ediyo-
rum. Sağ olun, var olun” dedi. Tire
Belediye Başkanı Salih Atakan Duran,
“Güzel şehrimize bu güzel festivali
kazandırdıkları için Tire Giritliler
Derneği’ne başkanımız Serhan Aydın
şahsında, Turgutlu köyümüze ve tüm
katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz.
Şehir dışından katılım gösteren tüm
misafirlerimize hoş geldiniz, diyoruz.
Her zaman bu güzel ilçeye, Turgutlu
köyüne onları beklediğimizi belirt-
mek istiyoruz” diyerek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Bu güzel organizasyonu
Turgutlu köyünde devam ettirmek,
Tire Belediyesi olarak bizim en önem-
li görevlerimizden biridir. Bu güzel
festivallerle dedelerimizin terk-i diyar
ettiği Girit’e özgü olan kültürü devam
ettirmek, çocuklarımıza ve gelecek
nesillere taşımak, öğretmek önemli
görevlerimizden biridir.
Dedelerimizin Girit’ten
buraya göç etmek
zorunda oldukla-
rı koşulları, hiç-
bir zaman
unutmama-
mız gerekti-
ğini, bu şart-
ların da
çocuklarımı-
za aktarılma-
sı gerektiğini
düşünüyorum.
Zorunlu göç

hadisesinde yaşadığımız acı olayları,
çocuklarımız da bilsinler ki, hayatla-

rında bunlardan ders çıkarsın-
lar.” 

ÇANDAR’DAN 
TÜRKÜLER

6. Uluslararası Girit'ten
Tire'ye Lezzet ve
Kültür Festivali kapsa-
mında bu yıl da yöresel

ürünler pazarı kuruldu,
yemek yarışması düzen-

lendi. 18 yaş üstü yarışma-

cılar meşhur Girit kurabiyesi “kali-
çunya”nın yanı sıra “kalburabastı”
kategorisinde yarıştı. 18 yaş altı
çocuklar da “ninemin tarifi” başlığı
altında “trivirya” adlı susamlı üzüm-
lü tarçınlı Girit kurabiyesiyle yarıştı.
Aşçılar Derneği üyeleri jüri üyesi
oldu.
Birçok halk oyunları ve müzik grubu
sahne aldı. Tire’yi, O Ses Türkiye
Yarışması’nda temsil eden Celal
Geçkin, pop rock müziğinde Asrın ve
de geleneksel halk müziği, özellikle
Ege türkülerinin güçlü yorumcusu
Tolga Çandar festivale renk kattı. 

Urla’da Gülbahçe’de
Arnavut Böreği Festivali
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Remzi DOĞan

EXPO’Ya 
UlaŞamaYan iZmiR 

nEDEn iDEF’i 
GÖRmEmEZliKtEn 

GEliYOR ?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sa-
nayi Başkanlığının onay, destek
ve katılımlarıyla, T.C. Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı ve İzmir Kalkınma
Ajansı'nın destekleri ve işbirliğiyle 13-
14 Haziran 2019 tarihlerinde İzmir'de
Hotel Kaya İzmir Thermal & Convention
Center’da ikincisi yapılan Ege Bölgesi
Savunma Sanayi&Tedarikçi Zirvesine
İmalatçı firma olarak bizde katılım sağ-
ladık.
Aselsan, Roketsan, MKE, Nurol, TEI,
FNSS,Türk Havacılık ve Uzay Sanayi
gibi Türkiye’nin Milli ve Yerli Savunma
Sanayide Üretim ve AR-GE yapan dev-
leri ile bir arada bulunmanın onurunu ya-
şadık.
Türk Tech Markamızla, AR-GE ve üreti-
mini yaptığımız yaklaşık 300 adet ürü-
nün tanıtımı ile devlerin arasında hak
ettiğimiz yeri aldık. Ağırlıklı olarak İç
Güvenlik, Üs Bölgelerinin, Karakolların,
saldırı ve sızmalara karşı  korunması,
Meskun Mahallerin Emniyeti ve Güven-
liğinin sağlanması , TSK ‘nın Temel
Eğitimlerde Proteknik ve Airsoft
EYP’lerin uygulanmasındaki İmalat ve
AR-GE çalışmalarımızın konsept ve içe-
rik olarak Türkiye ve NATO’da ilk ol-
ması tüm dikkatleri üzerimizde topladı.
Henüz ikincisi düzenlenen Savunma Sa-
nayi Tedarikçi zirvesinin yeni olmasına
rağmen büyük ilgi görmesi, Ankara Os-
tim’de oluşturulan Savunma Sanayi kü-
melenmesine alternatif tercih olarak
İzmir’in seçilmesi elbette Ege Bölgesi-
nin artı değeri olacaktır.
İzmir ve Ege TSK’nın Türkiye Coğraf-
yasında en yoğun kümelendiği yerdir.
Savunma Sanayi İmalatçılar Derneği
SASAD’ın İzmir ve Ege’de ciddi üretici
üye firmaları mevcut.
Kişisel gözlemim, Zirvenin faydalarının
yanında, olması gerekenler üzerinde yo-
ğunlaşması oldu.
Bu zirvede TSK Mensupları başta olmak
üzere, EBSO ve İTO’nun bulunmasının
yanında SASAD üyelerinin de katılım
sağlaması bambaşka bir anlam kazanırdı
sanırım.

EXPO OLMUYORSA, 
İZMİR NEDEN İDEF’E 

KAPILARINI AÇMIYOR ?

Türkiye, Milli ve Yerli üretimde son yıl-
larda ciddi anlamda yol kat ederken,
İzmir yol haritasının neresinde ?
EXPO Dünyanın en eski ve en büyük
uluslar arası etkinliklerinden biri olan,
160 yıldır Dünya’nın değişik Ülke ve Şe-
hirlerinde düzenlenen, bugüne kadar 65
kez gerçekleştirilmiş olup, yapıldığı
kentleri marka haline getirmiş ve daha
yaşanır kılmıştır. Günümüzde Expo,
FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyun-
larından sonra dünyada ekonomik ve
kültürel etki yaratan üçüncü en büyük
organizasyondur.
İzmir Yıllardır Expo fuarını ağırlamak
için yoğun uğraşı vermiş ama muvaffak
olamamıştır.
Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme
Vakfının yönetim ve sorumluluğunda
1993 yılından itibaren iki yılda bir icra
edilmekte olan IDEF (Uluslararası Sa-
vunma Sanayi Fuarı); savunma, güven-
lik, denizcilik, havacılık ve uzay sanayii
alanlarında üretilen en modern araç, mal-
zeme ve sistemler sergilenmektedir. Bu
sayede söz konusu sektörlerdeki teknolo-
jik gelişmeler; heyetler, firmalar ve ziya-
retçiler tarafından takip edilebilmektedir.
Bu işlevleri dolayısıyla IDEF, dünyanın
en önemli uluslararası savunma sanayii
iş birliği ve tanıtım platformlarından bi-
ridir.
30 Nisan – 03 Mayıs 2019 tarihleri ara-
sında İstanbul TÜYAP’ta  T.C. Cumhur-
başkanlığı himayelerinde IDEF 2019,
Fuarında 50 Ülkeden 820 katılımcıya ka-
pılarını açtı. Savunma Sanayi adına Mu-
azzam bir organizasyondu.
Türkiye Yerli ve Milli Ürünlerinin tanıtı-
mını tüm Dünya’ya tanıtma fırsatı yaka-
ladığı gibi, Savunma Sanayiinde İhracat
kapılarını da bu fuarda aralayarak Dünya
pazarında bende ben de varım dedi.
Expo ve Olimpiyat Oyunları gibi Dünya
Markalarının bir diğeride Uluslar arası
İDEF fuarıdır.
Başta İZKA ( İzmir Kalkınma Ajansı ),
EBSO, İTO, İBB , SASAD gibi kurum-
ların iki yılda bir tekrarlanan, yani
2021’de ki İDEF Fuarının İzmir’de icra
edilmesi için ciddi manada çalışması za-
ruridir.
Zaruridir çünkü ; Türkiye’nin jeopolitik
yapısı ve TSK’nın nüfus ve varlığının en
yoğun kümelenmesi İzmir ve Ege’dedir.
İzmir ve hemen yanı başındaki Mani-
sa’nın Organize Sanayi Bölgelerinin alt
yapılarının uygunluğu, İDEF Fuarının
İzmir’de yapılması ile ciddi bir sinerji
yaratarak, Savunma Sanayinin yanında
Ekonomik yönden artı katma değerlerin
sağlayacağı da muhakkaktır.

Şükrü ÇalıŞKan

Sanat kavramı üzerine düşünül-
mesi ve yazılması gereken o
kadar çok şeyler var ki... Sanat-

çılar her karaktere bürünebilen, her
mesleği ustalıkla icra eden, sanatı
sanat yapan inceliklere ayrıntılı şekilde
can veren kişilerdir.
Film sanatı günümüzün en popüler ve
de merak edilen mesleklerinden biri-
dir. Bu mesleğe gönül vermişU ve her
kademesinde yer almışU olan bu insan-
lar gerçek sanatçı ruhuna sahip insan-
lardır. Neden mi?  ÇünküT bir film nasıl
yapılır ve sonrasında keyifle nasıl sey-
redilir, hangi kademelerden geçilir,
saat kaçta olursa olsun her daim işinin
başında nasıl olunur en alt kademedeki
çalışanından en üst kademedeki kişi-
lere yani yönetmeni ve oyuncularına
kadar herkes canla başla bu soruların
cevabını verir gibi sanat icra eder.
Sinema sanatı en zor zanaatlardan biri-
dir. Bu zorlu işin aşamalarından bah-
setmek gerekirse:  hikâye belirlenir,
senaryosu yazılır, yönetmenle istişare
edildikten sonra cast oyucusu çalışma-
larına başlanır. Bu süreçte en önemli
adımlardan biri de yapımcının kaliteli
bir iş çıkarabilmesi için çok sağlam bir
şirketle sponsorluk anlaşması yapma-
sıdır. Bütçe belirlendikten sonra oyun-
cularla ön protokol imzalanır.
Mekanlar ayarlanır, platolar kurulur
set ekibi hazır hale gelir. Gece ve gün-
düz çekimleri peşi sıra birbirini kova-
lar saat kavramı unutulur, dakikalar
saatleri saatler günleri günler aylar
takip eder... Sette en büyük emeği
kimler sarf eder biliyor musunuz?  Ka-
meranın arkasında canla başla hizmet
eden ışıkçısından kameramanına kadar
gizli kahramanlar var ya işte sinema-
nın “görünmeyen sanatçıları” onlardır.
Asgari ücretle çalışan, itiraz etme
lüksü olmayan,  islerine en erken saate
başlayıp en geçU saatlerde bırakan gizli
kahramanlardır onlar.  Ancak herkes
ekranda gördüklerine hayranlık duyar,
onların başarılarını kutlar.

Benim eskilerden tanıdığım ve şu an
herkes tarafından tanınan Mahsun Kır-
mızıgül’le bir diyaloğumdan kısaca
bahsetmek isterim. 1988 senesiydi, o
zamanlar tanınmayan biri idi Kırmızı-
gül. Ortak bir arkadaşımız vesilesiyle
tanışmış evinde bir çay içme fırsatımız
olmuştu. Dizlerinin üstünde küçük
nota dersi alıyor ve bize sürekli
“Bakın, bir gün ben Türkiye’nin bir
numarası olacağım” derdi. Ama ger-
çekten de onun azimli, hırslı karakteri
bir zamanlar çok meşhur bir sanatçı
olacağının habercisi gibiydi.
Bir filmi seyretmek dakikalara sığabi-
lir ama o kusursuz dakikaları elde ede-
bilmek için kim bilir kaçU saat, gün ve
aylar geçiriliyor bilinmez. Özetle, film
sanatının dünyanın en zevkli ama en
yorucu, en meşakkatli işlerinden oldu-
ğunu unutmamak ve görsel sanatlara
da bir de bu gözle bakmak gereklidir.

Saygı ve Sevgilerimle....

BÜKREŞ/BalKan GÜnlÜĞÜ

Romanya'nın başkenti Bük-
reş'te, Türk İşbirliği ve Ko-
ordinasyon Ajansı

Başkanlığının (TİKA) desteği,
Bükreş ve Köstence Ovidius
Üniversitesi işbirliğinde, ta-
rihçi Prof. Dr. Kemal Karpat'ın
anısına konferans düzenlendi.
"Osmanlı İmparatorluğu'ndan
Türkiye Cumhuriyeti'ne: Dip-
loması, İdeoloji, Toplum" adlı
konferansa, Türkiye'nin Bük-
reş Büyükelçisi Füsun Ara-
maz'ın yanı sıra tarihçiler,
uzmanlar ve vatandaşlar ka-
tıldı. Konferansın açılışında ko-
nuşan Prof. Dr. Hakan Kırımlı,
30 yıl önce öğrencisi olduğu
Kemal Karpat'ın çeşitli alanlarda
derin analizlerle hazırladığı,

odağında insan, toplum ve kül-
türün yer aldığı çok sayıda kitabı
ve makaleleri olduğunu söyledi.
Kırımlı, Karpat'ın Osmanlı Bal-
kan ve Türk tarihi konularında

önemli yapıtlar verdiğini ve Ro-
manya ve Türkiye tarafından
unutulmaması gereken bir değer
olduğunu ifade etti. Büyükelçi

Aramaz ise Karpat'ın hem ulus-
lararası bir akademisyen hem de
Türkiye ve Romanya arasında
bir köprü olarak çok önemli bir
sembol olduğunu vurguladı.

Aramaz, Karpat'ın Roman-
ya'daki anısını yaşatmak için
faaliyetlerinin devam edeceğini
ifade etti.
www.timebalkan.com’a göre;
TİKA Romanya Koordinatörü
Yasemin Melez Biçer de Kar-
pat'ın Türkiye ve Romanya'nın
ortak bir değeri olduğunu söy-
ledi. Biçer, Karpat'ın ''Sarı Sal-
tuklar Diyarı
Babadağ" kitabının TİKA tara-
fından Romence diline çevrildi-

ğini aktardı. Kemal Karpat'ın
yeğeni Sebahat Kaya da konfe-
ransı düzenleyenlere teşekkür
etti.

SaRaYBOSna
BalKan GÜnlÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığınca
(TİKA), Bosna Hersek'teki

kadın çiftçilere yaban mersini yetiş-
tiriciliğini öğretilerek fidan desteği
sağlandı. TİKA'nın
Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fa-
kültesi iş birliğinde yürüttüğü "Bal-
kanlar ve Doğu Avrupa Ülkeleri
Gıda ve Yaşam Güvenliği Destek-
leme Programı" kapsamında başla-
tılan projede ekonomik değeri
yüksek olan yaban mersini yetişti-
riciliği ve teknikleri BosnaHersekli

kadın çiftçilere anlatıldı. ''Yaban
Mersini Bahçeciliği ile Kırsal Kal-
kınma ve Kadınların İstihdam Edil-
mesi Projesi'' bünyesinde Ziraat
Fakültesi
akademisyenleri Bosna Hersek'in
Zepce, Zavidovici ve Zenica şehir-
lerindeki gelir düzeyi düşük kadın-
larla bir araya geldi.
Bosna Hersek'te faaliyet gösteren
Altın Zambak Derneğinin deste-
ğiyle bir araya gelen Bosna Her-
sekli kadınlar, getirisi oldukça
yüksek olan yaban mersini meyve-
sinin yetiştirilmesi, fidanların di-
kimi ve teknikleri konusunda
uygulamalı eğitime katılarak

meyve fidanlarını teslim aldı. TİKA
Saraybosna Koordinatörü Ömer
Faruk Alımcı, BosnaHersek'in son
yıllarda yaban mersini üreticili-
ğinde önemli gelişme kaydettiğini
belirterek, dağıtılan yaban mersini
fidanları ve ekipmanlarının bu böl-
gelerde yaşayan halkın ekonomik
hayata katılımlarını destekleyece-
ğini temenni ettiğini söyledi. Altın
Zambak Derneği Başkanı Şerif Bat-
kovic de üretilen ürünlerin koope-
ratif aracılığıyla ailelerden
toplanarak piyasaya sürüleceğini,
yaban mersini yetiştiriciliğinin ülke
ekonomisine katkı sağlayacağını
ifade etti. 

Romanya'da "Kemal Karpat" konferansı

anKaRa/BalKan GÜnlÜĞÜ

Sırbistan hudut kapılarında
Türk vatandaşlarının iş ve
işlemlerini kolaylaştırmak

için görevlendirilen bir emniyet
müdürü ve 10 polis memuru Sır-
bistan'a uğurlandı. Emniyet
Genel Müdürlüğü'nden (EGM)
yapılan yazılı açıklamaya göre,

"Sırbistan Sıla Yolu Projesi" kap-
samında Sırbistan’ın hudut kapı-
larında Türk vatandaşlarının iş
ve işlemlerinin daha kolay ve
güvenli bir şekilde sağlanması
için personel görevlendirildi.
Görevlendirilen emniyet perso-
neli, yola çıkmadan önce Emni-
yet Genel Müdürü Celal
Uzunkaya’yı makamında ziyaret

etti ve Uzunkaya tarafından
uğurlandı. www.haberler.com’a
göre; Budapeşte Süreci 6. Bakan-
lar Konferansı kapsamında İçiş-
leri Bakanı Süleyman Soylu
ile Sırbistan İçişleri Bakanı Ne-
bojsa Stefanovic arasındaki  gö-
rüşmelerde Sırbistan’ın hudut
kapılarında Türk polisinin gö-
revlendirilmesi kararı alınmıştı.

Saraybosna Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğinde yürütülen "Balkanlar ve Doğu Av-
rupa Ülkeleri Gıda ve Yaşam Güvenliği Destekleme Programı" kapsamında Bosna Her-

sekli kadın çiftçilere yaban mersini yetiştiriciliği anlatıldı, fidan desteği verildi

Sırbistan hudut kapılarında Türk vatandaşlarının iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için gö-
revlendirilen bir emniyet müdürü ve on polis memuru bugün Sırbistan'a uğurlandı

TİKA'dan Bosna Hersekli 
kadınlara tarım desteği

Sırbistan hudut kapılarında
Türk poliSine görev
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PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmanlı’nın Balkanlar’daki varlı-
ğını koruması ve devamlı kıl-
ması noktasında kader

mücadelesi olan Kosova Savaşı’nı ka-
zanan Murad Hüdavendigar, muha-
rebe sonrası savaş meydanını gezerken
bir Sırp askeri tarafından hançerlene-
rek şehit edildi. 1389 yılında şehit edi-
len Murad Hüdavendigar’ın kalbi ve
iç organları şehit düştüğü Kosova’da
gömülürken, bedeni ise tahnit edilerek
Bursa’ya getirildi. Osmangazi Beledi-
yesi, Osmanlı’ya Avrupa kapısını açan
ve İslamiyet’in Balkanlar’da yayılma-
sını sağlayan 1. Murat Hüdavendigar’ı
anmak için Kosova’nın başkenti Prişti-
ne’deki kabri başında anma töreni dü-
zenledi. Murad Hüdavendigar’ı Anma

Töreni’ne Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar ile birlikte, Kosova
Cumhuriyeti Kamu Yönetimi Bakanı
Mahir Yağcılar, Türkiye Cumhuriyeti
Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türk
Temsil Heyeti Başkanı Piyade Albay
Numan Baş, Kosova İslam Birliği Baş-
kanı Naim Ternava, AK Parti Bursa
Milletvekilleri Zafer Işık ile Refik
Özen, Kosova
Milletvekili
Fikrim
Damka, Ma-
muşa Bele-
diye Başkanı
Abdülhadi
Krasniç,
Bursa Bölge
Adliye Mah-
kemesi Baş-
kanı
Abdülkadir
Şahin, Priştine
Program Koordinatörü Hasan Burak
Ceran, Tarihçi-Yazar Prof Dr. Feridun
Emecen, Meşhed-i Hüdavendigar Der-
neği Başkanı Muhammed Ali Yıldırım,
Osmangazi Belediyesi Meclis Üyeleri
ile davetliler katıldı. 
27 yıllık padişahlığı boyunca toplam
37 savaşa katılan ve devletin sınırlarını
291 bin kilometrekareye çıkaran 1.
Murad Hüdavendigar’ı anma töreni
öncesi Osmangazi Belediye Başkanı

Mustafa Dündar ve protokol üyeleri,
şehit padişahın kabri başında dua etti.
Türbenin bahçesinde düzenlenen
anma töreni Kur'an-ı Kerim tilavetiyle
başladı. Türkçe ve Arnavutça okunan
dualarla devam eden törende Murad
Hüdavendigar Han'ın savaş meyda-
nında yapmış olduğu dua, iki dilde de
okundu. 

SULTAN MURAD’IN 
FELSEFESİ

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, anma töreninde yaptığı ko-
nuşmada 1. Murad Hüdavendigar
Han’ı 15 yıldır hem Bursa’da hem de
şehit edildiği Kosova’da dualarla yad
ettiklerini söyledi. Murad Hüdavendi-
gar’ın Balkanlar’a adaleti getirmiş ve
bu toprakların kalkınmasını başlatmış
büyük bir şahsiyet olduğunu ifade
eden Başkan Dündar, “Din, dil ayrımı
gözetmeksizin adaletli yönetimi, cami,
medrese, imarethane gibi yatırımlarla
bölgenin kalkınmasına yeni mimari
anlayış ile gelişmesine vesile olmuştur.
Bizler de Osmangazi Belediyesi olarak
şehit padişahımızın adını yaşatmak
için bir çok faaliyet yapıyoruz. Bugün
de aynı anlayış ile onun felsefesi çerçe-
vesinde hizmet üretmeye çalışıyoruz.
2016 yılında açılışını gerçekleştirdiği-
miz Uluslararası Murad Hüdavendi-
gar Anadolu İmam Hatip Lisesi ile 58
ülkeden gelen öğrenciler ile birlik, be-
raberlik ve kardeşliğin gelişmesine,
dünya barışının tesisine katkı sağlaya-
cak bir geleceği inşa ediyoruz. Şehade-
tinin 630. yıldönümünde Sultan Murat
Hüdavendigar’ı rahmet ve minnetle
anıyorum. Ruhu şad olsun” diye ko-
nuştu. 

‘KOSOVA’NIN YANINDAYIZ’

Kosova’nın kuruluşunun 20’nci yılını
kutlayarak konuşmasına devam eden
Başkan Dündar, “Kosova Cumhuriyeti
kurulduğunda ilk tanıyan ülke Tür-
kiye olmuştur. Yeni kurulan bu cum-

huriyetin
kuruluşundan
bugüne tanın-
ması, güçlenmesi
ve kalkınması
için Türkiye her
zaman Kosova
Cumhuriyeti’nin
yanında oldu.
Bizler de Osman-
gazi Belediyesi
olarak 15 yıldır
Kosova’ya gele-
rek Bursa ile Ko-

sova arasında dostluğun kardeşliğin
ve ekonomik ilişkilerin gelişmesi adına
buradayız. O günden bugüne Kosova
Cumhuriyeti’nin her yıl daha da güç-
lendiğine memnuniyetle tanıklık edi-
yoruz. Son olarak Kosova
Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan
serbest ticaret anlaşması da Türkiye ile
Kosova arasındaki ekonomik ilişkilerin
daha da gelişmesine ve Kosova ekono-
misinin güçlenmesine katkı sağlayaca-
ğına inanıyorum. Serbest Ticaret
anlaşmasının iki ülke için de hayırlı ol-
masını temenni ediyorum” dedi. 
“Türk ve Kosovalı bütün şehitlerimizi
rahmetle anıyorum” 
Kosova Cumhuriyeti Kamu Yönetimi
Bakanı Mahir Yağcılar da, 1. Murad
Hüdavendigar’ı anma törenleri ile
Türkiye ve Kosova arasında ilişkilerin
daha da güçlendiğine dikkat çekerek,
“Bu anlamlı tören kapsamında 15 yıl-
dır bir araya geliyor olmaktan dolayı
memnuniyet duyuyorum. Başta
Murad Hüdavendigar olmak üzere
hem Türk hem de Kosovalı tüm şehit-
lerimizi rahmetle anıyorum. Geçmiş
hepimiz için önemlidir. Geçmişimiz
geleceğimize ışık tutar. Ancak geçmişi-
mizin geleceğe ışık tutması için yaşadı-
ğımız olaylardan dersler çıkarmamız
gerekir. İnanıyorum ki, bizlerin bir
araya gelmesini sağlayan bu tür etkin-
likler devletler arasında daha dostane

ilişkiler kurulmasını sağlıyor. Bizlerin
15 yıldır bir araya gelmesini sağlayan
Osmangazi Belediye Başkanımız Mus-
tafa Dündar’a teşekkür ediyorum.
Yüzyıllar öncesine dayanan bu dostlu-
ğumuzun, birlik beraberliğimizin her
zaman devam etmesini diliyorum”
dedi. 

ASKER VE DEVLET ADAMI

Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyük-
elçisi Çağrı Sakar, Murad Hüdavendi-
gar’ın hem büyük bir asker hem de
başarılı bir devlet adamı olduğunu dile
getirerek, “Sultan Murad, Osmanlı İm-
paratorluğu’nun temellerini atmış, Bal-
kanların büyük bir bölümünü Osmanlı
coğrafyasına dahil ederek bir anlamda

bugün Türkiye ile Kosova arasındaki
dostluğun kardeşliğin tohumlarını at-
mıştır. Türkiye olarak yüzyıllar önce
ekilen dostluk ve kardeşlik ağaçlarını
beslemeye devam ediyoruz. Bugün
Sultan Murad’ın şehit olduğu bu
yerde, tüm Balkanlar için huzur, barış
ve kardeşliğin ebedi simgesi haline
gelmiş olan bu kutsal mekanda, şehit
padişahımızın hatırası önünde say-
gıyla eğiliyorum. Bizler için büyük
anlam taşıyan bu mekanı koruyup kol-
ladığı için Osmangazi Belediyemize te-
şekkür ediyorum” dedi. 

GÜÇLÜ TÜRKİYE, 
GÜÇLÜ KOSOVA

AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık

da yaptığı konuşmada, “Bu topraklar
600 yıl boyunca Arnavutların ve Türk-
lerin kardeşçe yaşadıkları topraklardır.
Sınırlarımız ayrı olsa da gönül coğraf-
yamız ve dostluğumuz bir ve diridir.
Kosova’nın bağımsızlığını tanıyan ilk
ülke Türkiye olmuştur. Güçlü Türkiye,
güçlü Kosova demektir. Bundan son-
raki süreçte de Türkiye ve Türk halkı,
Kosova’nın her alanda yanında ol-
maya devam edecektir. Bugün iki ülke
arasındaki kardeşlik bağlarının atılma-
sını sağlayan şehit padişahımız 1.
Murad Hüdavendigar’ı rahmetle anı-
yorum” dedi.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Başkan Dündar, Murad 
Hüdavendigar’ı 

Kosova’da yadetti

Osmangazi Belediyesi, Osmanlı Devleti’nin savaş meydanlarında
şehit edilen ilk ve tek padişahı olan 1. Murad Hüdavendigar’ı vefatı-

nın 630’uncu yılında, Kosova'daki kabri başında andı
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YTB gurBeTçileri 
Sırbistan’da karşılıyor

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan ve Yunanistan'dan alışveriş
yapmak için Edirne'ye gelenler kent mer-
kezi ve pazarda yoğunluğa neden oldu.

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler,
alışverişini yapmak için kent
merkezindeki Ulus (Sosyete) Pazarı'na ilgi gös-
teriyor. Ulus Pazarı Esnaf Kooperatifi (UPEK)
Başkanı Bülent Reisoğlu, yaptığı açıklamada,
Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen ziyaretçi-
lerin pazarı hareketlendirdiğini söyledi. Paza-
rın uluslararası özelliğe sahip olduğunu
belirten Reisoğlu, "Cuma günleri Edirne'de alış-
veriş yoğunluğu oluyor. Hava sıcaklıklarının
artmasıyla yazlık ürünlere talep arttı. Başta
Yunan ve Bulgar turistler yazlık ürünlerini pa-

zarımızdan alıyorlar." dedi.
www.timebalkan.com’un haberine göre; pazara
olan ilginin esnafın yüzünü güldürdüğünü an-
latan Reisoğlu, şunları kaydetti:
"Pazardaki yoğunluk ekonomiye can veriyor.
Yerli ve yabancı turistler kente akın ediyor. Es-
naflar olarak bu ilgiden mutluyuz. Pazarda her
bütçeye göre ürün var. Mağazaların yarı fiya-
tına satışlar oluyor. Bundan dolayı ziyaretçile-
rin ilgisi de çok oluyor."
Pazarcı Salih Mızrak da komşunun kıyafetlerini
Edirne'den aldığını belirterek, "Pazarımıza
çevre illerden de gelenler oluyor. Ürünlerimiz
hem kaliteli hem de uygun fiyatlıdır." dedi.
Yunanistan'dan gelen Elena Moritis, fiyatların
uygun, ürünlerin kaliteli olması dolayısıyla
Edirne'deki pazara sık sık alışveriş yapmaya
geldiğini belirtti.

Komşu, Edirne'de alışveriş 
yoğunluğu oluşturdu

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uygulamanın hayata geçirildi-
ğine dair paylaşımda bulu-
nan Yurtdışı Türkler ve

Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, ‘‘Avrupa'daki vatan-
daşlarımız bu yaz inşallah ülkemize
daha rahat bir ulaşım imkânı bula-
cak. İçişleri Bakanlığımızın iş birli-
ğiyle ilk kez sıla yolundaki
vatandaşlarımızı kendi polisimiz,
kendi görevlilerimiz ve Türkçe-
Sırpça bilen öğrencilerimizle Sırbis-
tan'daki sınır kapılarında
karşılıyoruz.’’ dedi. YTB
Başkanı Eren, geçtiğimiz
Ramazan ayı içerisinde
Almanya’nın Münih
şehrinde gerçekleştiri-
len iftar programında
yaptığı konuşmasında
söz konusu uygulama-
nın müjdesini vermiş ve
"Bu izin sezonunda Tür-
kiye'ye seyahat eden Av-
rupa’daki vatandaşlarımız
için Sırbistan sınırında Türk
polisi, YTB görevlileri ve YTB’nin
uluslararası öğrencileri olacak."
açıklamasında bulunmuştu.

DESTEK

Yurt dışından Türkiye’ye gelen va-
tandaşlarımız için önceki yıllarda
Türkiye’deki sınır kapılarında karşı-
lama ve uğurlama törenleri yapan

ve bu süreçte vatan-
daşlarımızın yol bo-
yunca duyacakları
çeşitli ihtiyaçların temi-

ninde bulunan YTB, İç-
işleri Bakanlığı iş

birliğiyle bu yıl bir ilki ger-
çekleştirerek Türkiye sınırları-

nın dışında Sırbistan’da karşılama
faaliyetlerini gerçekleştirmeye baş-
ladı. Sırbistan polisinin de eşlik et-
tiği YTB görevlileri ve Türk Polisi
sıla yolundaki vatandaşlarımızın
gereksinimlerinin karşılanmasının
yanı sıra seyahat güvenliği için çe-
şitli uyarı ve hatırlatmalarda bulu-
nuyor. Ayrıca Türkçe ve Sırpça bilen
YTB bursiyeri öğrenciler ve yerel

personel de iletişim için dil sorunu
yaşayabilecek vatandaşlarımıza yar-
dımcı oluyor. Yine YTB tarafından
tahsis edilen ve 7/24 hazır bulunan
araçla da güzergâh boyunca gerçek-
leşebilecek olumsuz durumlara des-
tek için bulunuluyor.

7/24 ÇAĞRI MERKEZİ

YTB’den yapılan açıklamada ayrıca
1 Temmuz itibariyle vatandaşların
geçiş güzergahlarından olan Niş ya-
kınlarındaki Bosphoros Hotel adlı
konaklama tesisinde YTB standı ve
çağrı merkezi oluşturulacağı; vatan-
daşların Sırbistan geçişlerinde yaşa-
mış oldukları sorunlar için

oluşturulacak +381 63 816 20 30 nu-
maralı hattı arayarak danışmanlık
ve yönlendirme hizmeti alabileceği
belirtildi. Karşılama törenlerinin
Türkiye’deki sınır kapılarında da
gerçekleştirileceğinin belirtildiği
açıklamada yurt dışında yaşayan
vatandaşlarımızın yoğun olarak gel-
dikleri il ve ilçe merkezlerinde de
düzenlenecek etkinlikler ile ana va-
tanda keyifli bir tatil geçirmelerinin
hedeflendiği ifade edildi. Türki-
ye’den dönüşler için de uğurlama
etkinlikleri düzenleyecek olan YTB;
dönüş yolunda da İpsala ve Kapı-
kule sınır kapılarında vatandaşları-
mızın ihtiyaçlarını karşılayacağı
imkanları sunacak.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ile Türk Polisi bu yaz
döneminde sıla yoluna düşen yurt dışındaki vatandaşlarımızı ilk kez Türkiye

sınırlarının ötesinde Sırbistan’daki sınır kapılarında karşılamaya başladı Türk polisince, Bosna Hersek'in
başkenti Saraybosna'da "Önemli
Kişileri Koruma" konulu eğitim

programı düzenledi. Türk emniyet uz-
manlarınca, Bosna Hersek Polis Güç-
leri Müdürlüğü birimlerinde görevli
personele yönelik 10-18 Haziran'da dü-
zenlenen eğitim programını tamamla-
yan 19 polis için başkentte tören
düzenlendi. Saraybosna Emniyet Mü-
dürlüğündeki programa katılan Türki-
ye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun
Koç, iki ülke arasındaki yakın ilişkile-
rin güvenlik alanında da en üst dü-
zeyde devam ettiğini vurgulayarak,
"Güvenlik konusu Bosna Hersek ve
Balkanlar'ın istikrarı açısından son de-
rece önemli. Bunun yansımalarının gö-
rüleceği alan da eğitim konusu." dedi.
www.timebalkan.com’a göre; taraflar
arasındaki güvenlik ve polis birimleri-
nin karşılıklı bilgi aktarımı ve tecrübe
paylaşımının bu yıl da devam ettiğini
söyleyen Koç, "Türkiye'den gelen eği-
timciler Bosna Hersek'te bir hafta süren
eğitim çerçevesinde protokol kişileri-
nin güvenliğiyle ilgili eğitimi başarıyla
tamamladı. İki ülkenin gösterdiği
yakın iş birliğinin polis birimlerine de
yansıması bizleri son derece mutlu edi-
yor, zira güvenlik birimleri bu istikra-
rın teminatı." değerlendirmesinde
bulundu.  Bosna Hersek Polis Güçleri
Müdürü Mirsad Vilic de eğitimlerin
gelecek dönemde de devam edeceğine
işaret ederek, bu tarz eğitimlerin tec-
rübe aktarımı noktasında büyük önem
taşıdığını söyledi. Eğitimi başarıyla ta-
mamlayan Almir Seta ise hem pratik
hem de teorik eğitimin verildiğini ifade
ederek, "22 yıldır polis olarak görev ya-
pıyorum. Öğrenmenin yılı veya za-
manı yoktur. Bu eğitim benim için
oldukça önemliydi." diye konuştu. 

Abdullah 
Eren

Edirne'ye sıkça gelen Yunan ve Bulgar turistler, alışverişini yap-
mak için kent merkezindeki Sosyete Pazarı'na ilgi gösteriyor

Türk polisinden 
Bosna Hersek'te

eğİTİm

Bulgaristan'da gönül erenleri projesi etkinliği
RAZGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Türkmen
Alevi Bektaşi Derneği tarafından Balkan ülke-
lerinde 7'ncisi düzenlenen Hoca Ahmet Yes-

evi'den Balkanlar'a Gönül Erenleri Projesi
kapsamında Bulgaristan'da etkinlikler gerçekleşti-
rildi. Türkmen Alevi Bektaşi Derneğinden yapılan

açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Kül-
tür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü
desteği ile gerçekleşen "Hoca Ahmet Yesevi'den Bal-
kanlar'a Gönül Erenleri-7" projesi kapsamında Razg-
rad ve Silistre Dulovo şehirlerinin ziyaret edildiği
bildirildi. Açıklamada, bu şehirlerde kültürel etkin-
liklerin düzenlendiği, Balkanlar'da yaşayan Türk
soydaşlarla bir araya gelindiğini belirtti.
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Srna'dan yeşil 
sahalara veda

Gazişehir Gaziantep de 
transferde Balkanlara yöneldi

ANTALYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden
Alanyaspor, Yunanistan'ın AEK
takımından Anastasios

Bakasetas'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı.
Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde
gerçekleştirilen imza töreninde kulüp
başkanı Hasan Çavuşoğlu, komşu

ülke Yunanistan'dan bir transfer daha
yaptıklarını söyledi. AEK takımından
transfer edilen Bakasetas'ın aynı
zamanda Yunanistan Milli Takımı'nda
da oynadığını dile getiren Çavuşoğlu,
"Bu transferin hem kendisi hem de
kulübümüz için hayırlı olmasını
temenni ediyorum. İstediğimiz ve
takip ettiğimiz bir oyuncuydu. Teknik
direktörümüz de kendisini istiyordu.

Yunanistan'daki başarılarına inşallah
burada da devam edecektir." diye
konuştu. Orta sahaya oyuncusu
Anastasios Bakasetas, Alanyaspor'a
transferi nedeniyle çok mutlu olduğu-
nu belirtti. www.timebalkan.com’un
haberine göre; 2018-2019 sezonunda 30
maçta forma giyen Bakasetas, rakip
fileleri 6 kez havalandırırken, 3 gol
pası verdi. 

ANKARA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Son olarak İtalya 1. Futbol Ligi
(Serie A) ekiplerinden Cagliari'de
forma giyen Hırvat

futbolcu Darijo Srna, yeşil sahalardan
emekliye ayrıldı. Emeklilik kararını
sosyal paylaşım sitesi Instagram hesa-
bından duyuran 37 yaşındaki oyuncu,
Cagliari taraftarına ve takım arkadaşla-
rına teşekkür ederek, "Futboldaki yol-
culuğumun sonuna geldim. Gurur
duyduğum bir kariyeri noktalıyorum."
ifadelerini kullandı. Hırvatistan Milli
Takımı'nda 134 karşılaşmada forma
giyerek en fazla görev alan oyuncu
rekorunu elinde tutan Darijo Srna,
kulüp kariyerinde ise Cagliari'nin yanı
sıra Hırvatistan'ın Hajduk Split ve
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takım-
larında oynadı. 

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...

         

Alanyaspor’dan orta sahaya Yunan takviye

GAZİANTEP/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Balkan ülkelerinden transfer edilen
Vedat Muriqi, Adem Ljajic, Eljif
Elmas gibi genç yeteneklerin

Türkiye'de iyi performans göstermesi
üzerine Süper Lig takımları, genç ve
yetenekli yıldızlar için Balkanlara
yöneldi. Bu sezon Süper Lig'e çıkan
Gazişehir Gaziantep de başta balkan
ülkeleri olmak üzere Türk ve yabancı
yıldızları takıma kazandırmak için
çalışmalarını yürütüyor. www.timebal-
kan.com’a göre; Gaziantep ekibi,
Romanya, Makedonya, Bosna Hersek
ve Arnavutluk gibi ülkelerde bulunan
genç yıldız adaylarını kadrosuna kat-
mak istiyor. 

Kadın milli 
basketbolcular 
Sırbistan 
yolcusu

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

AMilli Kadın Basketbol Takımı,
2019 FIBA Avrupa Şampiyonası
hazırlıkları kapsamında

yarın Sırbistan'a gidecek. Ay-yıldızlı
ekip, 27 Haziran-7 Temmuz tarihlerin-
de Letonya ve Sırbistan'ın ortaklaşa
düzenleyeceği turnuva hazırlıklarının
İstanbul etabını tamamladı. www.time-

balkan.com’a göre; A Milli Takım, şam-
piyona öncesinde son hazırlık maçları-
nı Sırbistan ile yapacak. Milli takım,
Sırbistan ile iki kez karşı karşıya gele-
cek. Türkiye, Avrupa Şampiyonası'nda
İtalya, Slovenya ve Macaristan ile C
Grubu'nda mücadele edecek. Ay-yıl-
dızlılar, turnuvadaki ilk maçında 27
Haziran Perşembe günü Sırbistan'ın
Niş şehrinde İtalya ile karşılaşacak.

A Milli Kadın
Basketbol Takımı,
2019 FIBA Avrupa

Şampiyonası hazırlık-
ları kapsamında yarın

Belgrad'a 
gidecek


