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¥ YunanisTan’ın
İstanköy ve Rodos’taki
Müslüman Türk azınlığına
ait Kos İslam Vakfı’nın ara-
zilerini birer birer satması
tepkilere yol açıyor. Son
olarak Kos İslam Vakfı’na
ait İstanköy (Kos)
Adası’ndaki 34 dönümlük
arazi Kos Vakıf Malları
İdaresi onayıyla 181 bin
Euro karşılığında bir
turizm şirketine satıldı.
Ocak ayında alınan kararın
ardından satışı geçen ay
resmi olarak tamamlanan
arazi için bölgedeki beş
caminin restorasyon mas-
raflarının karşılanması
gerekçe gösterildi.
İstanköy ve Rodos’taki

azınlık dernekleri, ‘tayin
edilmiş vakıf yönetimi
tarafından usulsüz bir
şekilde’ gerçekleştirilen
satışlardan rahatsız olduk-
larını ifade ediyor. Azınlık
dernekleri, söz konusu
mülklerin satışının vakıf
malı oldukları gerekçesiyle
hukuki olarak ‘usulsüz ve
geçersiz’ olduğunu belirtir-
ken, vakıf yönetimlerinin
denetim altında tutulmala-
rı amacıyla hükümet tara-
fından atanmalarına tepki
gösteriyor. Dernekler,
durumun din ve ibadet
özgürlüğünü kısıtladığını
da vurguluyor. Rodos ve
İstanköy’de yaklaşık 9 bin
Türk yaşıyor. 3’te

¥ 15 Temmuz Demokrasi ve Milli
Birlik Günü etkinlikleri kapsamın-
da, Balkan ülkelerinde şehitler
anıldı. Saraybosna'daki Türkiye-
Bosna HersekDostluk Ormanı için-
de 251 şehit anısına 251 fidan
dikildi. Kosova'nın başkenti
Priştine'de anma töreni düzenlen-
di. Türkiye'nin Priştine
Büyükelçiliği tarafından düzenle-
nen törene, Kosova'nın Birinci

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri
Bakanı Behgjet Pacolli, Kamu
Yönetimi Bakanı ve Kosova
Demokratik Türk Partisi (KDTP)
Genel Başkanı Mahir Yağcılar,
KDTP Milletvekili Müferrah Şinik,
Prizren Belediye Başkanı Mütaher
Haskuka'nın yanı
sıra Kosova Meclisi milletvekilleri
ile ülkedeki Türk ve yerel kurum
ve kuruluş temsilcileri

katıldı.  Arnavutluk'un başkenti
Tiran'da 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü dolayısıyla
"Demokrasi Zaferi Yürüyüşü"
yapıldı. Türkiye'nin Tiran
Büyükelçiliği himayesinde düzen-
lenen etkinlikte katılımcılar,
Rahibe Teresa Meydanı'nda
Türkiye ve Arnavutluk bayrakları
eşliğinde suni göl parkına doğru
yürüdü. 

Yunanistan, Müslüman Türk
azınlığa ait arazileri satıyor
Yunanistan’da, Müslüman Türk azınlığa ait Kos (İstanköy) İslam Vakfı’nın

çoğu arazi olmak üzere 70’ten fazla mülkünün satılması tepki çekti

8’de

3’te

Kosova
Başbakanı
Ramush
Haradinaj
istifa etti

sayfa 9’darifat sait

Mitsotakis 
bundan sonra 

ne yapacak?

15 Temmuz’u
Balkanlar unutmadı

¥ Hollanda Yargıtayı,
Bosna’daki savaşta
Srebrenitsalı 350 sivilin
Sırplar tarafından öldürül-
mesinde bölgede askerleri
bulunan Hollanda’yı kıs-
men suçlu bulsa da
Hollanda’nın sorumluluk
payını yüzde 30’dan
yüzde 10’a düşürdü.
Ülkenin en yetkili mahke-
mesi konumundaki
Yargıtay, Srebrenitsalı
kurban yakınlarının
Hollanda devleti aleyhine

açtığı davanın temyiz
kararını açıkladı. Birleşmiş
Milletler (BM) bünyesin-
deki Hollandalı askerlerin
görev yaptığı üsse sığınan
350 Srebrenitsalı
Boşnak’ın 13 Temmuz
1995’te askerlerce üsten
çıkarıldığını kabul eden
Yargıtay, daha sonra
Sırplar tarafından katledi-
len bu kişilerin ölümünde
Hollanda’nın sorumluluk
payının yalnızca yüzde 10
olduğuna hükmetti. 5’te

Hollanda Yargıtayı
askerlerini akladı

Batı Balkanlar’ın AB’den 
entegrasyon beklentisi

¥ Bosna Hersek
Bakanlar Konseyi
Başkanı Denis Zvizdic,
Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu Başkanlığına
atanan Ursula von der
Leyen’i tebrik ederek,
Batı Balkanlar’ın AB’ye
entegrasyonunun yeni
dönemde de birliğin en
önemli hedeflerinden
biri olması beklentisini
paylaştı. Von der Leyen’e
tebrik mesajı gönderen
Zvizdic, başta Bosna

Hersek olmak üzere tüm
Batı Balkan ülkelerinin
AB’ye üyelik hedefinde
emin adımlarla ilerlediği-
ni kaydetti. Batı Balkan
ülkelerinin AB’ye enteg-
rasyonunun yeni dönem-
de de birliğin en önemli
hedeflerinden biri olma-
sının tüm bölge ülkeleri-
nin beklentisi olduğunu
vurgulayan Zvizdic,
Bosna Hersek’in gelece-
ğini AB’ye üyelikte gör-
düklerini belirtti.

¥ Kosova
Başbakanı Ramush
Haradinaj görevin-
den istifa ettiğini
açıkladı.
Haradinaj, hükü-
metin olağan otu-
rumunun ardın-
dan düzenlediğini
basın 
toplantısında,
Hollanda’nın Lahe
y kentindeki
Kosova Özel
Savcılığı tarafın-
dan “şüpheli”
sıfatıyla çağrıldığı-
nı belirterek, bu
nedenle başba-
kanlık görevinden
istifa ettiğini 
söyledi.

3’te

4’te



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 02

2 22 Temmuz 2019
PazartesiBalkan Haberleri

FİLİBE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk dünyası kültürünün
müzikal geleneklerini
uluslararası alanına taşı-

yan TÜRKSOY’un Gençlik Ko-
rosu, 2019 yılında Avrupa’nın
Kültür Başkenti olarak seçilen
Filibe’nin merkezindeki Roma
Stadyumu’nda konser gerçek-
leştirdi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Türkiye’nin Sofya
Büyükelçiliği himayesinde ve
Filibe Başkonsolosluğu’nun
organizasyonunda düzenle-
nen konserde TÜRKSOY’un
üyesi olan Türkiye, Azerbay-
can, Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan ve Türkmenis-
tan’dan türküler seslendirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov, "Bugünkü
konserimizde, bu muhteşem
yerde Bulgar sanatseverler
bizi çok sıcak karşıladı. Yeni
başladığımız turnemizin ilk
konserinden çok memnunuz."
dedi. Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi Hasan Ulusoy da
Avrupa’nın kültür başkenti
olan Filibe’de bu etkinlikle bir-
likte yaşama kültürünü, hem
iki ülke arasında hem de
bütün Türk dünyası ile ilişki-
leri geliştirmeyi amaçladıkla-
rını belirtti. Filibe halkı, yerli
ve yabancı turistlerin ilgi ile
izledikleri müzik şöleninin ar-
dından, Türkiye’nin Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Er-
gani’nin ev sahipliğinde bir re-
sepsiyon düzenlendi.

      
      

    

Bulgaristan’ın Filibe kentinde Türk müziğinin seçkin eserlerinden oluşan bir programla
sahne alan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik Korosu bir konser verdi

Bulgaristan’da TÜRKSOY
Gençlik Korosu'nun konseri

Boşnak torunları 
Çanakkale'de buluştu

ÇANAKKALE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplu-
luklar Başkanlığınca (YTB) Ça-
nakkale'de düzenlenen "Yurtdışı

Türkler Gençlik
Kampı" kapsamında, Sırbistan'da Boş-
nak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak
bölgesinden gelen gençler, atalarının
mezarlarını ziyaret etti. www.haber-
ler.com’a göre; YTB ve Gençlik ve Spor

Bakanlığı iş birliğinde Çanakkale Ecea-
bat Gençlik Konukevi'nde düzenlenen
kamp çerçevesinde Çanakkale Şehit-
liği, Anıtlar, Arı Burnu, Conk Bayırı,
Anafartalar, Truva atı, Eceabat ve Ça-
nakkale merkezine uzman rehberler
eşlinde geziler düzenleniyor. Bu kap-
samda, YTB'nin ilk kez bu yıl Sancak
bölgesinden kamplara dahil ettiği
gençler, bu bölgeden olup yurt dışında
yaşayan gençlerle birlikte dedelerini
mezarları başında andı. Dünyanın dört
bir yanından başvurulara açık olan

kampa bu yıl ABD, Kanada, Hollanda,
Fransa, Avusturya, Almanya, Sırbistan,
Makedonya, Yunanistan ve İsviçre’den
yüzlerce genç katılıyor. Kamplara katı-
lım ücretsiz olup, katılımcıların ulaşım
giderleri ise YTB tarafından karşılanı-
yor. Kamp etkinlerinde okçuluk, tır-
manma duvarı, mini golf, kano,
rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi
sportif faaliyetler ile Türkçe, tarih, dış
politika ve kişisel gelişim gibi konu-
larda da eğitim seminerleri organize
ediliyor.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te bu yıl 25'incisi düzenle-
necek Saraybosna Film Festivali'nde 4
kategoride 53 film yarışacak. Bosna Her-

sek'te 1992-1995 yıllarında yaşanan kanlı sa-
vaşın izlerini silmek ve başkent Saraybosna'yı
yeniden kültür-sanat merkezi haline getirmek

amacıyla başlatılan festival, bu yıl 16-23 Ağus-
tos'ta düzenlenecek. Saraybosna'daki tarihi
Ulusal Tiyatro binasındaki festival kapsa-
mında bu yıl 23 filmin dünya prömiyeri yapı-
lacak. Organizasyon komitesinden yapılan
açıklamada, bu yıl festivalde Bosna Hersek'in
yanı sıra Türkiye, Arnavutluk, Ermenistan,
Avusturya, Azerbaycan, Bulgaristan, Hırvatis-
tan, GKRY, Yunanistan, Gürcistan, Macaris-
tan, Kosova, Kuzey Makedonya, Malta,

Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve
Slovenya'dan filmlerin yarışacağı ifade edildi.
Açıklamada, "Saraybosna'nın Kalbi" adı veri-
len festival ödülleri için 9 uzun metrajlı ile 14
kısa film, 16 belgesel ve 14 öğrenci filmi olmak
üzere 53 eserin yarışacağı belirtildi. www.ti-
mebalkan.com’da yer alan bilgilere göre; bu
yılki festivalde ayrıca 4 filmin uluslararası, 24
filmin bölgesel ve 2 filmin de Bosna Hersek
prömiyerinin yapılacağı vurgulandı.

yalova’da 22. türk
Boyları Kültür Şöleni
YALOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yalova Folklor Eğitim
Merkezi Gençlik ve
Spor Kulübü Derneği

(YAFEM) tarafından bu yıl
22'ncisi düzenlenen "Türk
Boyları Kültür Şöleni" kortej
yürüyüşüyle başladı. Azer-
baycan, Kuzey Makedonya,
Özbekistan, Irak, Başkurdis-
tan, KKTC, Kosova, Kabar-
dino-Balkarya, İran ve
Adigey Cumhuriyeti'nden
halk oyunu ekiplerinin ka-
tıldığı şölen kapsamında

gerçekleştirilen kortej yürü-
yüşü renkli görüntülere
sahne oldu. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;
yaklaşık 150 folklorcu ve
Türk dünyasından 50 gaze-
tecinin katıldığı festivalin
açılışı dolayısıyla 17 Ağus-
tos Deprem Anıtı önünden
başlayan kortej yürüyüşü,
15 Temmuz Demokrasi ve
Cumhuriyet Meydanı'na
son buldu.  Yürüyüş bo-
yunca halk oyunu gösterisi
sunan ekipler, daha sonra
Barış Manço Açık Hava Ti-
yatrosu'nda gösteri yaptı.

DİDİm-İStanKöy
seferlerine yoğun ilgi
MUĞLA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Didim Marina’dan her
hafta Salı günü Yuna-
nistan’ın İstanköy

Adası’na gerçekleştirilen fe-
ribot seferleri yoğun ilgi gö-
rüyor. İkinci seferini yapan
Fahri Kaptan 5 feribotu, 100
yolcu ile saat Kos Adası’na
doğru hareket etti. 
İstanköyseferlerini düzenle-

yen firma sahibi Atilla Kı-
lınç, ikinci seferde yoğun ilgi
gördüklerini dile getirerek;
“Didim’den düzenlediğimiz
İstanköy seferlerinin ikinci-
sinde cataramanımızda 100
yolcu ile İstanköy Adası’na
hareket etti. Vatandaşlarımı-
zın yoğun ilgi gösterdiği se-
ferde, haftada iki güne ve
Yunanistan’da bulunan
başka adalara özellikle Leros
Adası’na da sefer düzenle-
meyi düşünmüştük.

"Saraybosna'nın
Kalbi" için 53
film yarışacak
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İSTANKÖY
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan’da, Müslü-
man Türk azınlığa ait
Kos (İstanköy) İslam

Vakfı’nın çoğu arazi olmak
üzere 70’ten fazla mülkünün
satılması tepki çekti. Yunanis-
tan’ın İstanköy ve Rodos’taki
Müslüman Türk azınlığına
ait Kos İslam Vakfı’nın arazi-
lerini birer birer satması tep-
kilere yol açıyor. Son olarak
Kos İslam Vakfı’na ait İstan-
köy (Kos) Adası’ndaki 34 dö-
nümlük arazi Kos Vakıf
Malları İdaresi onayıyla 181

bin Euro karşılığında bir tu-
rizm şirketine satıldı. Ocak
ayında alınan kararın ardın-
dan satışı geçen ay resmi ola-
rak tamamlanan arazi için
bölgedeki beş caminin resto-
rasyon masraflarının karşı-
lanması gerekçe gösterildi.
İstanköy ve Rodos’taki azın-
lık dernekleri, ‘tayin edilmiş
vakıf yönetimi tarafından
usulsüz bir şekilde’ gerçek-
leştirilen satışlardan rahatsız
olduklarını ifade ediyor.
İstanköy Müslümanları Eği-
tim ve Kültür Derneği Baş-
kanı Kadri Memiş, “Vakfa ait
malların ne olursa olsun sa-
tılmasını istemiyoruz. Vakıf

kendi kararlarını alamıyor.
Yönetiliyor. Müslümanlar
olarak bu olanlara karşıyız”
dedi. Memiş, arazilerin satışı
için bölgedeki camilerin res-
torasyon masraflarının ba-
hane edildiğini belirterek
“Türkiye’den veya Müslü-
man devletlerden para topla-
nabilir. Bu şekilde tadilatlar
gerçekleşebilir. Veya Yunan
devleti buna bütçe ayırsın”
diye konuştu.
Çoğu arazi olmak üzere
vakfa ait 70’ten fazla mülkün
devredildiğini veya satıldı-
ğını dile getiren Memiş, bu
arazilerin çoğunun park, oto-
park veya mezarlık amacıyla

belediyelere devredilerek
vakfın elinden alındığını söy-
ledi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; azınlık dernek-
leri, söz konusu mülklerin
satışının vakıf malı oldukları
gerekçesiyle hukuki olarak
‘usulsüz ve geçersiz’ oldu-
ğunu belirtirken, vakıf yöne-
timlerinin denetim altında
tutulmaları amacıyla hükü-
met tarafından atanmalarına
tepki gösteriyor. Dernekler,
durumun din ve ibadet öz-
gürlüğünü kısıtladığını da
vurguluyor. Rodos ve İstan-
köy’de yaklaşık 9 bin Türk
yaşıyor.

Yunanistan’da, Müslüman Türk azınlığa ait Kos
(İstanköy) İslam Vakfı’nın çoğu arazi olmak üzere

70’ten fazla mülkünün satılması tepki çekti

ABD Neden Müttefiğimiz
gibi davranıp, Düşmanca
davranıyor ?
Tarihe 192 yıl öncesin-
deki NAVARİN OLA-
YINA  göz atmadan bu
günü yorumlamak, gece
ISLIK çalarak yolda yürü-
meye benzer..
Geçmişten günümüze
ABD ile olan ilişkileri-
miz, NAVARİN olayı,
Rusya, İngiltere ve Fransa.
ABD 1783’te bağımsız bir devlet olmuştur. Ba-
ğımsızlığından sonra Dünya üzerindeki Ticaret
Arena’sında ben de varım diyerek öncelik ver-
diği yerlerden biri de AKDENİZ’dir.
Tarihten bu güne Amerika ile ilişkilerimiz hak-
kında bir iz sürelim.
1795 yıllarında Akdeniz’de söz sahibi Osmanlı-
dır. Osmanlı ABD’yi o dönemlerde resmi ola-
rak tanımıyordu.
ABD gemileri ticaret yapmak için Akdeniz’e
girdiler.Cezayir Akdenize giren Amerikan ge-
milerine el koydu. 
ABD  1796‟da Trablus ve 1797‟de Tunus ile
antlaşma yaparak, Cezayir‟e yılda 12.000 altın
vermek zorunda kaldı, bununla kalmayıp, 1795
-1815 YILLARI boyunca vergi ödemek duru-
munda da kaldı.
ABD,  Osmanlı ile İlk resmî ziyaretini George
Washington Fırkateyn’i ile 9 Kasım 1800 tari-
hinde İstanbul’u ziyaretiile gerçekleştirdi. Os-
manlı’nın ABD ile ilk teması da bu yıllarda
resmi olarak başlamış oldu.
Bu kısa özetten kıssa’dan hisse çıkarıp konuya
geçelim.

NAVARİN OLAYI VE OSMANLI’NIN
ABD İLE DEVLET İLİŞKİLERİ.

Navarin Osmanlı Donanmasının AKDENİZ’de
tamamen yok edildiği yerdir..
1827 yılında II. Mahmut zamanında Fransız, İn-
giliz ve Rus gemilerinden oluşan müttefik do-
nanması ve Yunan’lılar  Navarin‟de Osmanlı
Donanmasını imha ettiler.
Navarin  olayından sonra,   ABD ile Osmanlı
ilk defa  7 Mayıs 1830 yılında Seyr-i Sefâin ti-
caret antlaşması ile ikili ilişkilere de bu vesile ile
başlamış oldu.

NAVARİN OLAYI NEDİR ?

Navarin olayı, Osmanlı Padişahı II.Mahmut’un
dedği gibi, ( Rahmetli Erbakanın’da sık sık dile
getirdiği ) ‘’ Batılılara Asla Güvenmeyeceksiniz
! ‘’ ile analizimize başlangıç yapalım isterseniz.
Navarin olayı, bizi yöneten Devlet büyükleri-
miz, Siyasi Parti Kurmaya Çalışan Büyükleri-
miz, Muhalefetimiz ve sokakta gezen her
vatandaşımızın bilmesi gereken bir olaydır.
Hele AKDENİZ’de suların ısındığı şu günlerde.
*** NAVARİN Osmanlı Donanmasının yok ol-
duğu yerdir Milad’dır.
*** Fransa, İngiltere, Yunanistan ve Batılıların
yanında Rusya’nın emellerinin gerçekleştiği sa-
vaştır,
*** Yunanistan’ın bağımsızlığını kazanmanın
yolunun açıldığı, tarihtir.
*** Muhanet’e muhtaç olarak ( nedenini Maka-
lemin ileryeleyen bölümlerinde göreceksiniz )
ABD ile ilişkilerimizin başladığı talihsizliktir.
*** İrili Ufaklı elimizden çıkan Ege Adalarının,
kıyı sahanlıklarının günümüze kadar gelişidir.
***  Boğazlar sorununun günümüze kadar
uzantısı, Nirengi ve Kırılma noktasıdır NAVA-
RİN olayı.
20 Ekim 1827 Navarin, bugün Yunanistan top-
raklarında kalan bir liman şehridir. 1460 yılın-
dan itibaren Osmanlı;’ların elinde bulunan
şehrin tarihi önemi; İngiliz, Fransız ve Rus ge-
milerinden oluşan müttefik donanmanın 20
Ekim 1827 tarihinde Osmanlı donanması ile
yaptığı ve adı geçen devletlerle bir savaş du-
rumu olmamasına rağmen Osmanlı donanma-
sını adeta bir baskınla yok ettiği savaştan gelir. 
1821’de Mora’ da başlayan Rum isyanının kısa
sürede gelişmiş, kaleler Rumların eline geçmiş-
tir.
Rumlar, buralardaki Türklere çok kötü davran-
dılar ve binlercesini öldürdüler. 
Mora’ daki isyanın yönetimini Papaz’lar ele
almış, Bu da isyanın Ulusal ve Dinsel bir karak-
ter almasına yol açmıştı. Diğer taraf, Ege deni-
zindeki adalarda bulunan Rumlar, savaş
gemileri haline getirdikleri ticaret gemileri ile
ayaklanarak, İsyanı Ege adalarına da yaydılar.
Böylece Mora’ da ve adalarda genel bir Rum is-
yanı ile birlikte Ege denizinde Türk-Yunan ege-
menlik savaşı başlamış oldu. 
Soruna daha sonra batılı devletlerin kendi çıkar-
ları doğrultusunda müdahale etmeleri üzerine
Rum isyanı farklı bir boyut kazandı. 
1824 yılına gelindiğinde, çarpışmalar Kara’da
ve Deniz’de bütün şiddetiyle sürüyordu. Bunun
üzerine Osmanlı Hükümeti, Mısır Valisi Meh-
met Ali Paşa’dan yardım istedi.
Bu arada İngiltere’nin dışında Rusya ve
Fransa’nın da Osmanlı Devleti konusundaki ilgi
ve çıkarları devam ediyordu. 
Yunan isyanının başarıya ulaşmasına katkı sağ-
lamak  İngiliz Hükümeti 6 Temmuz 1827 günü
Londra’da ikinci bir konferans tertipledi ve kon-
feransa İngiltere’nin yanı sıra Rusya ve Fransa
temsilcileri de katıldılar ve sonuçta Yunanis-
tan’ın Osmanlı Devleti’ne vergi veren bir muh-
tar devlet olmasını ve Türkl’erin Mora’dan
çıkarılmalarını, bu koşulların reddedilmesi ha-
linde Osmanlı Devleti’ne karşı şiddet politikası-
nın izleneceği, bu amaçla da Ege Denizi’nde bir
birleşik filo bulundurulacağını öngören bir an-
dlaşma imzaladılar. 
Aynı tarihlerde Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile
Osmanlı Derya Kaptanı Hüsrev Paşa arasındaki
çekişme son haddine ulaşmış !!! Mısır Donan-
ması ve kara kuvvetinin komutanı İbrahim Paşa,
Osmanlı donanması ile koordineli hareket
etmek yerine bölgeye intikal eden Fransız ami-
rali ile görüşmelere de başlamıştı. 
Osmanlı-Mısır Müttefik donanmasının Navarin’
de bulunduğu bir sırada İngiliz, Fransız ve Rus
müttefik Donanması da liman ağzında bulunu-
yordu.
Bu sırada Navarin’ de bulunan Türk filosunun
komutanı Çengeloğlu Tahir Paşa, Mısır filosu-
nun komutanı da Muharrem Bey’di. Bütün do-
nanma komutanlığı da karacı olan İbrahim
Paşa’ya verilmiş bulunuyordu.
İbrahim Paşa filo ve gemi komutanlarını toplan-
tıya çağırmış ve uzun görüşmelerden sonra Türk
donanmasının üç devlet donanmasıyla harp
etme gücünde bulunmadığı sonucuna varılmıştı. 
İbrahim Paşa, daha sonra yerine herhangi bir
vekil bırakmaksızın, kara harekâtını yönetmek
üzere Mora’ ya gitmişti. 
Hareketinden önce Çengeloğlu Tahir Paşa’ya
“herhangi bir silahlı çatışmaya meydan ver-
meme“ emrini vermişti. 
Müttefik amiraller, Posta Gemisi süsü vererek
limana bir Fransız gemisi soktular.
Posta gemisi süsü verilen bu gemi sözde Mısır
filosunda çalışmakta olan Fransız subaylarına
mektup ve paketlerini getirmişti.
Fransız gemisinin komutanı, limana demirle-

dikten sonra, bir taraftan limanda yatan Osmanlı
ve Mısır savaş gemilerinde görevli Fransız su-
baylarını Osmanlı Donanması’na yapacakları
baskın harekâtından haberdar ederken, diğer ta-
raftan da Osmanlı-Mısır donanmasının demir
yerlerinin krokilerini yaptırmış, hatta Mısır filo-
sunun da limanı terk etmesini önermişti.
Mısır filosunun ayrı, Osmanlı filosunun ayrı ve
müstahkem mevkiler komutanının ayrı ayrı ol-
ması, her üçünün üstünde bir komutan olmayışı-
nın eksikliği ile ayrıca İbrahim Paşa’nın,
Çengeloğlu Tahir Paşa’ya daha önce belirtilen
şekilde bağlayıcı bir talimat vermesi üzerine,
Osmanlı tarafında tam bir karışıklık yaşanı-
yordu. 
Buna karşılık İngiliz, Fransız ve Rus müttefik
donanmasına ait gemiler 20 Ekim 1827 günü
birer birer limana girdiler.
Bu esnada Türkler hiçbir düşmanlık belirtisi
göstermemişti. Savaş hali olmadığı içinde bir
saldırı  kesinlikle beklenmiyordu.
İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları, Navarin li-
manını derhal ablukaya alarak Yunan’lılarla bir-
likte harekete geçtiler.
Türk Donanması  savaş hali olmadığı halde
beklerken, Müttefik donanmanın amirallerinin
verdiği emirle gemilerinin hep birlikte ateş aç-
maları bir birlerini izleyince, Osmanlı donan-
ması sonuçta büyük bir bozguna uğramış ve
Osmanlı gemilerinin hemen hemen hepsi zarar
görmüş, 57 tanesi yanmıştı. 
Osmanlı donanmasının adeta yok olmasına yol
açan NAVARİN Olayı; Rusya’nın güneye ve
AKDENİZ’ede inmesinin de  yolunu açılmıştır.
Navarin yenilgisi, Denizlerle birbirine bağlı ola-
rak üç kıtada toprakları ve yaklaşık 16.000 mil
kıyısı bulunan Osmanlı İmparatorluğu’nu, ani-
den “Donanmasız Bir Deniz İmparatorluğu” ha-
line düşürdüğü gibi, diğer taraftan Siyasi ve
Askeri yönlerden büyük kayıplara uğramasının
başlangıcı olmuştur.
Navarin Deniz Savaşı Osmanlı Devleti’ni Do-
nanmasız bırakmakla kalmamış, denize elverişli
ve tecrübe sahibi subay ve gemicileri, yarı tek-
nik personeli de beraberinde yok etmişti. 
Navarin olayi ile, Türkler deniz gücü yok edil-
diği için, bir bakıma Yunanistan’ın bağımsızlığı
da onaylanmış oluyordu.
Harp iki yıl daha devam etmiş, 1828-1829 Os-
manlı-Rus Savaşı sonunda Rusya’ya karşı yaşa-
nan bir yenilgi sonunda 1829 yılında imzalanan
Edirne Antlaşması ile de Yunanistan’ın bağım-
sızlığı gerçekleşmiş ve daha sonra günümüze
kadar devam edecek olan “Ege Sorunu”nun da
başlangıcını oluşturmuştur.
Navarin Olayı’nın en acı sonuçlarından biri de;
Rusya’ya, Osmanlı Devleti’ne karşı savaş
açmak için uygun bir fırsat ve ortamı yaratmış
olmasıydı.
Sultan III.Selim’in inşa ettirdiği donanmanın
meydana gelişi ve harp kifayetine ulaştırılması
için altı yıla ihtiyaç duyulmuştu. Buna karşılık o
yıllarda Rus’lar hem Karadeniz, hem de Akde-
niz’den bastırmaya başlamış, “Boğazlar So-
runu” olarak siyasi literatüre geçecek olan
Rus’ların Boğazlardan sıcak denizlere inme is-
teği sık sık gündeme gelir olmuştur.
Navarin olayının sebeplerini sıralarken parantez
içerisinde ‘’ Muhanete Muhtaç olma yolunda
ABD ‘’ ’den bahsetmiştim. 
Osmanli Büyük beladan kaçınayım darken,
ABD ( yanki ) ye bulaşmanın bedelini şimdi-
lerde adeta daha iyi görür gibiyiz.
ABD  9 Kasım 1830’larda Osmanlı ile Ser-I Se-
fain ( Ticaret,Kültürel ve Sosyal dayanışma adı
altında ) anlaşmasını imzalar. Osmanlı bu anlaş-
mayı NAVARİN yenilgisinin gölgesinde yap-
tığı için, ABD’nin çıkarlarına daha yakındır.
Takip eden yıllarda 1831’de ilki İzmir olmak
üzere, İstanbul, Beyrut gibi Vilayetlerde Konso-
luklar açmaya başlar.
ABD ile Osmanlı arasındaki inişli çıkışlı ilişki-
lerinde başladığı dönemdir artık.
Taki 11 Ağustos 1874 Osmanlı ABD arasında
Suçluların İadesi Anlaşması imzalanıncaya
kadar.

NEDEN Bu TARİhE KADAR ?

ABD 1840 ‘lı yıllardan başlayarak, Osmanlının
hakim olduğu alanlarda Misyonerlik Okulları
açmaya başladı.
ABD’nin ana amacı Osmanlı Kültürü ile Ente-
lektüel bakışı değiştirmekti.
Bu konuda vereceğim rakam çok ama olayın
vehameti açısından bir kaç örnek vermemde
fayda var.
1890 yılında Osmanlı topraklarında ;  Misyoner
sayısı, 177, Misyoner yardımcısı, 791, Kolej ve
Yüksek Okul sayısı 16.990, 117 Kilise ve Genel
toplam Nüfusları 28,667 dir.  
Amerikan Protestan Misyonerlerinin çalışması
neticesinde, Ermenilerin azınsamayacak bir
kısmı Protestan olmuştur.
Osmanlının 93 harbi ile aldığı ağır yenilgiden
sonar, ABD 1895’te Amerikan Senatosu tara-
fından Ermeniler lehine, Osmanlının aleyhine
karar almış, bu karar hala günümüzde baskı ola-
rak kullanılmaya devam etmektedir.
Sevgili okurlarım köşemin yüz ölçümüne gore
ancak bu kadar özetleyebildim.
ABD’nin ve Diğer Batılılarla birlikte Rusya’nın
konumunu, geçmiş tarihimizden bu güne
özetle, ilerleyen yazılarımda ayrıca değerlendir-
melerde bulunacağım.
Akdeniz’deki son gelişmeler tarihin tecrübele-
rine, o tarihlerde kimlerin kimlerle olduğuna,
Aktörlerin hala değişmediğine bakarak hareket
etmemizde büyük fayda var.
Büyüklerimizin söylediği klasik bir söz var. ‘’
Devletlerin Dostluğu olmaz, çıkarları vardır ‘’
diye. Bu söze katılmıyorum. Tarihe baktığı-
mızda bize dost olmayan Devletlerin yine ayni-
leri olduklarını görürüz.
Kıbrıs Barış Harekatının yıl dönümünde Devlet
büyüklerimizin orada olup, Dünya’nın gözünün
üzerimizde olduğu günlerde ZEYTİN DALI
uzatıp, en azından diplomatik manevrayı  eli-
mizde bulundurmak isterdim. 

TEK DOSTuMuZ VAR, ODA KENDİ-
MİZ, YETERKİ BİRLİK BERABERLİĞİ-
MİZİ BOZMAYALIM.

Kurt’a sormuşlar ensen neden kalın ? Kurt
cevap vermiş ‘’ Kendi işimi kendi gördüğüm
için.
‘’ Müslümanım diye geçinen bazı Arap Devlet-
lerinde ( İstisnalar hariç ) en çok işlerindeki kul-
landıkları Deve’yede sormuşlar, boynun neden
eğri ?  Deve cevap vermiş ‘’ Nerem doğru kI’’ .

İyi haftalar dileğiyle.

Remzi DOĞAN

AMAN DİKKAT !!! 
AKDENİZ’DE 192 YIL 
ÖNCEKİ ‘’ NAVARİN 

OLAYI ‘’ HORTLAMASIN !!!Komşu yine
bildiğini okuyor

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Bakanlar
Konseyi Başkanı Denis
Zvizdic, Avrupa Birliği

(AB) Komisyonu Başkanlığına
atanan Ursula von der Leyen’i
tebrik ederek, Batı Balkan-
lar’ın AB’ye entegrasyonunun
yeni dönemde de birliğin en
önemli hedeflerinden biri ol-
ması beklentisini paylaştı.

Von der Leyen’e tebrik mesajı
gönderen Zvizdic, başta Bosna
Hersek olmak üzere tüm Batı
Balkan ülkelerinin AB’ye üye-
lik hedefinde emin adımlarla
ilerlediğini kaydetti. Batı Bal-
kan ülkelerinin AB’ye enteg-
rasyonunun yeni dönemde de
birliğin en önemli hedeflerin-
den biri olmasının tüm bölge
ülkelerinin beklentisi oldu-
ğunu vurgulayan Zvizdic,
Bosna Hersek’in geleceğini

AB’ye üyelikte gördüklerini
belirtti. Zvizdic, ülkesinin AB
ile aynı coğrafyayı, kültür mi-
rasını, sorunları ve umutları
paylaştığını kaydederek, “Av-
rupa’nın birlik, dayanışma,
güvenlik ve refah değerlerine
önem veren birinin AB Ko-
misyonu Başkanı olmasından
dolayı son derece mutluyum.”
ifadesini kullandı. www.time-
balkan.com’un haberine göre;
bölgenin tüm ülkelerinin

temel hedefleri arasında
AB’ye üyeliğin önemli bir ko-
numda olduğuna işaret eden
Zvizdic, “Son 4 yılda olduğu
gibi önümüzdeki dönemde de
barış ve istikrar, Avrupa stan-
dartları, ekonomik kalkınma
ve bölgesel iş birliği için eli-
mizden geleni yapacağız.” de-
ğerlendirmesinde bulundu.
Zvizdic, tebrik mesajında ay-
rıca, von der Leyen’i başkent
Saraybosna’ya davet etti.

Bosna Hersek’ten AB’ye çağrı

Karadeniz sahilinde bulunan Varna limanı açıklarında, NATO or-
ganizasyonu ve komutanlığında düzenlenecek “Breeze 2019”
Deniz Tatbikatı için son hazırlıklar tamamlandı. Tatbikata ilişkin

Varna Belediyesi’nde düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulga-
ristan Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Amiral Georgi Penev, tat-
bikatta kriz ortamında deniz güvenliği sağlama çalışmalarının
yapılacağını ve müttefik ülkelerin güçlerinin arasındaki koordinasyo-
nun artırılmasının amaçlandığını kaydetti. Aralarında Türkiye’nin de
bulunduğu 12 ülkeden 27 savaş gemisi, 5 savaş uçağı ve 5 helikopterin
katılacağı tatbikatta 2 bin 250 askeri personel görev yapacak. 

Bulgaristan’da NATO tatbikatı
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Trump, Kosova-Sırbistan zirvesini hazırlıyor

Stoltenberg’den Türkiye’ye 

KOSOVA ÖVGÜSÜ

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj görevinden istifa ettiğini
açıkladı. Haradinaj, hükümetin olağan

oturumunun ardından düzenlediğini basın
toplantısında, Hollanda’nın Lahey kentin-
deki Kosova Özel Savcılığı tarafından “şüp-
heli” sıfatıyla çağrıldığını belirterek, bu

nedenle başbakanlık görevinden istifa etti-
ğini söyledi. Haradinaj, “Hükümetin başba-
kanı olarak görevimden istifa ettim. Bu
andan itibaren hükümet olarak da istifa ettik.
Bunun sebebi de Özel Savcılık tarafından
şüpheli sıfatıyla ifade vermeye çağrılmam-
dır” ifadelerini kullandı.
www.timebalkan.com’un haberine göre; yeni
bir hükümet kurulana kadar mevcut hükü-
metin görevde kalacağını dile getiren Hara-

dinaj, “Sadece benim için değil, tüm hükü-
met için kolay bir karar değildi.” değerlen-
dirmesinde bulundu. Kosova Kurtuluş
Ordusunun (UÇK) eski komutanlarından
Haradinaj, daha önce de iki kez Lahey’deki
uluslararası mahkemede yargılanmış ancak
delil yetersizliği nedeniyle ikisinde de beraat
etmişti. 2017’den beri Kosova’nın başbakanı
olarak görev yapan Haradinaj, 2004-2005 yıl-
larında da kısa bir süre başbakanlık yapmıştı.

Kosova’da Haradinaj depremi

COLORADO
BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO Genel Sekreteri
Jens Stoltenberg, ” Tür-
kiye’nin NATO’ya kat-

kısı ve NATO’nun Türkiye ile
iş birliği, F-35’lerden çok daha
derin ve kapsamlıdır. S-400
meselesini küçümsemiyorum,
ancak bir NATO müttefiki ola-
rak Türkiye S-400’lerden çok
daha fazlasıdır.” dedi. Aspen
Enstitüsü tarafından ABD’nin
Colorado eyaletinde düzenle-
nen yıllık güvenlik konferan-
sına katılan NATO Genel
Sekreteri Stoltenberg, Tür-
kiye’nin S-400 alımına ilişkin
değerlendirmelerde bulundu.
Türkiye’nin, Rusya’dan S-400
alım sürecini yakından takip
ettiklerini ve konuyu ilgili bi-
rimler arasında konuştuklarını
anlatan Stoltenberg, “Ne tür sa-
vunma sistemlerini alacakla-
rına her bir ülke kendisi karar
verir. Fakat NATO için önemli
olan şey (bu sistemlerin NATO
sistemleriyle) uyumlu çalışıp
çalışmamasıdır.” ifadesini kul-
landı. Stoltenberg ayrıca, “Tür-
kiye’nin aldığı S-400 sistemleri
NATO’nun hava savunma sis-
temine entegre olmayacak
çünkü bunlar bir arada çalışa-
bilir sistemler değil. Zaten Tür-
kiye de böyle bir talepte
bulunmadı.” değerlendirme-
sini yaptı. Stoltenberg, “Türki-
ye’nin NATO’ya katkısı ve

NATO’nun Türkiye ile iş bir-
liği, F-35’lerden çok daha derin
ve kapsamlıdır. S-400 mesele-
sini küçümsemiyorum ancak
bir NATO müttefiki olarak
Türkiye S-400’den çok daha
fazlasıdır. Türkiye, DEAŞ’la
mücadelede anahtar bir mütte-
fiktir. Türkiye ayrıca Balkan-
larda, Kosova’da ve
Afganistan’da birçok NATO
operasyonlarına katkı sağlıyor.
Bir NATO müttefiki olarak
Türkiye, S-400’den çok daha
fazlasıdır. Türkiye NATO’nun
hava savunma sisteminin en-
tegre bir parçasıydı, öyle ol-
maya da devam edecek. Ancak
geldiğimiz noktadan dolayı en-
dişeliyim çünkü Türkiye artık
F-35 programının bir parçası
olmayacak.” diye konuştu.
Türkiye’nin ABD’den Patriot
sistemlerini veya İtalya- Fransa
ortaklığı Eurosam’dan füze sis-
temlerini almak maksadıyla
birtakım görüşmelerini sürdür-
düğünü de kaydeden Stolten-
berg, bu görüşmelerin önemine
vurgu yaptı. www.timebal-
kan.com’a göre: S-400 alımının
ardından Türkiye’nin NA-
TO’dan çıkarılması gibi bir tar-
tışmanın olup olmadığı
şeklindeki soruya Stoltenberg,
“Türkiye önemli bir NATO
müttefikidir ve hiçbir müttefik
böyle bir konuyu gündeme ge-
tirmedi çünkü görüyoruz ki
hepimiz bir diğerine bağımlı-
yız.” yanıtını verdi.

WASHİNGTON
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Belgrad ve Priştine temsilcileri,
yıl sonuna kadar Kosova soru-
nunu çözme kararı alan Was-

hington’dan, Paris Zirvesi’nden kısa
bir süre sonra ABD’de düzenlenecek
bir toplantıya davet alacaklar. Sırp
medyalarının yazdığına göre, Was-
hington’un  planı, Paris’ten hemen

sonra, Eylül’de, çıkmaz olayların ölü
noktadan kurtulması için Kosova ve
sırp  liderlerin  bir araya gelmesini
hedefliyor. Fransa Cumhurbaşkanı
Emmanuel Macron yeni bir toplantı
yapacağını açıkladı ve bu etkinliğin
asıl amacının  Batı’nın Priştine’yi,
Sırbistan’a uyguladığı gümrük ver-
gisini  kaldırması için zorlaması ola-
cağı öğrenildi. Macron, Paris
zirvesine de katılacak olan Alman

Başbakanı  Angela Merkel ile konu-
şacak. www.timebalkan.com’a göre;
ABD Başkanı Trump daha önce, Ko-
sova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi
ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Alek-
sandar Vuciç’e  gönderdiği mektup-
larda, ABD’ye nihai anlaşmaya
varılmasını sağlayacak olan toplan-
tıya ev sahipliği yapmasını önerdi.
Ancak bugüne kadar işler “ölü nok-
tadan” hareket etmedi.
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ROTTERDAM
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hollanda Yargıtayı, Bosna’daki
savaşta (1992-1995) Srebrenit-
salı 350 sivilin Sırplar tarafın-

dan öldürülmesinde bölgede askerleri
bulunan Hollanda’yı kısmen suçlu
bulsa da Hollanda’nın olaydaki sorum-
luluk payını yüzde 30’dan yüzde 10’a
çekti.
Ülkenin en yetkili mahkemesi konu-
mundaki Yargıtay, Srebrenitsalı kurban

yakınlarının Hollanda devleti aleyhine
açtığı davanın temyiz kararını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki
Hollandalı askerlerin görev yaptığı
üsse sığınan 350 Srebrenitsalı Boşnak’ın
13 Temmuz 1995’te askerlerce üsten çı-
karıldığını kabul eden Yargıtay, daha
sonra Sırplar tarafından katledilen bu
kişilerin ölümünde Hollanda’nın so-
rumluluk payının yalnızca yüzde 10 ol-
duğuna hükmetti.
www.timebalkan.com’a göre: Yargıtay,
söz konusu sivillerin üste kalsalar dahi

yaşamalarının “kesin olmadığını” ifade
ederken, Hollandalı askerlerin Sırpla-
rın bu Boşnak sivilleri alıkoymasına
engel olamayacağını kaydetti.
Yargıtayın açıkladığı nihai karar doğ-
rultusunda, Hollanda devletinin kur-
ban yakınlarına ödeyeceği tazminat da
talep edilen miktarın yüzde 30’undan,
yüzde 10’una indirildi.
Bu arada, yüksek mahkemenin
2017’deki kararında da Hollanda kıs-
men suçlu bulunmuş ancak Hollan-
da’nın sorumluluk oranı yüzde 30

olarak açıklanmıştı.
Hollanda’daki bir başka mahkeme
2011’de, savaş döneminde BM bünye-
sinde tercümanlık yapan ve soykı-
rımda annesini, babasını ve kardeşini
kaybeden Hasan Nuhanovic’in açtığı
davada aynı sebepten Hollandalı as-
kerleri suçlu bulmuş, Nuhanovic’e taz-
minat ödenmesine hükmetmişti.
Mahkemenin bu kararına istinaden,
Srebrenitsa’daki soykırımda yakınlarını
kaybeden diğer aileler de Hollanda
aleyhine dava açmıştı.

Ahmet GÖKSAN

AKILSIZLIĞIN 
FARKI

“Rum basınında çıkan bir yazıda,
‘Girne’nin Türk Çizmesi altında inle-
diği (!) belirtilmekte ve Sevgili
Girne’miz dişlerini sık, işgalcinin
malı olma. Elen’i koru, çünkü er geç
bizim olacaksın. Barbarlar istese de
istemese de yine kavuşacağız. Çünkü
tüm Kıbrıs Elen’dir ve Elen kalacak-
tır’ denmektedir. Bu yazı Rum toplu-
munun ‘tüm göçmenler yerlerine
dönmedikçe barış olamaz’ siyasetinin
duygusal açıdan desteklenmesidir.
İşte Rum’un siyaseti budur”. 1979

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Son günlerde Maraş konusu gün-
demde birincil konu olarak su-
nulmak isteniyor. Doğu

Akdeniz’de yaşanan gerilim cambaza
bak denilerek Maraş konusu öne çı-
karılıyor. Her iki konu da Kıbrıs
Türk’leri ile Türkiye açısından bakıl-
dığında yaşamsal önemdedir. Bu ne-
denle son dönemde sıklıkla Ulusal
Konsey’in kurulması konusunu öne
çıkarıyoruz. Özellikle Maraş konu-
sunda ön alma çabasını doğru bulma-
dığımızı yinelemek istiyoruz. Akıncı,
“Maraş konusunu bağımsız olarak
görüşme konusu yapılmamalıdır. Bu
yönlü bir çalışmanın kime ne yararı
olacaktır” diye sormaktadır. 
Bu tür yakınmalara fırsat vermemek
için Ulusal Konsey’in bir an önce ku-
rulmasında sayılamayacak kadar
yarar olduğunun bilinmesi gerektiğini
yineliyoruz  Müzakere sürecinin du-
vara toslaması sonrasında Maraş ko-
nusunun ortalıklara atılması karşı
tarafın uygulamak istediği salam poli-
tikası ile bire bir örtüşmektedir. İki
toplum arasında diğer başat uyuşmaz-
lıkların da aynı yöntemle çözülmesini
beklemek Godo’yu beklemeye koşut
bir yaklaşımdır. Bu nedenle Maraş
konusunu diğer uyuşmazlıkların
önüne çıkararak çözüm aranması bü-
tünün parçalanması anlamındadır. 
Böyle bir çalışmanın BM Güvenlik
Konseyi’nin aldığı “Maraş bütün-
lüklü çözümün bir parçasıdır” kara-
rına da aykırıdır. Bu nedenle uluslar
arası hukuk kurallarını görmezden
gelerek ön almaya yönelik çalışma
yapmak anlamsızdır. 
Bizler kendi aramızda konuyu tartı-
şırken Maraş’ın Belediye Başkanı ol-
duğu savındaki Bay Aleksis Galanos,
yapılan tartışmaları Bay Nikos Anas-
tasiyadis’in müzakerelerin yeniden
başlamasını engellemek ayrıca “uyuş-
mazlığın çözüm çabalarını sırtından
bıçaklamaktır” diye tanımlıyor. Buna
koşut BM’in gözetiminde açılması is-
tenen Mağusa limanının denetimi ko-
nusunda net konuşmazken alınmış
olan yargı kararlarının aksine Ma-
raş’ın Türk Vakıflarına ait olmadığını
savlıyor. Kendi halkına çağrı yapar-
ken de “İsmet İnönü bir zaman ‘bıra-
kın Rum’lar bize çalışsınlar’ demişti.
Onu yalancı çıkaralım. Her kesin
kendi görüşü olabilir ama birlik olur-
sak başarabiliriz” diyor. 
Mendil büyüklüğündeki ülkenin ye-
değine takılan Bay Aleksis Çipras, da
Ege’de İ-kinci bir çıbanın başının fiti-
lini ateşliyor. Doğu Akdeniz’deki
hidrokarbon tartışmaları devam eder-
ken bölgede araştırma yaptırmaya so-
yunuyor. Doğu Akdeniz’de araştırma
yapan yabancı şirketlere Girit’in
güney batısındaki bölgede çalışmalar
yapmaları için anlaştığını duyuruyor.
Amerikan Exxon Mobil – Fransız
Total ile Yunan ELPE şirketleri böl-
gedeki çalışmalarına kısa süre sonra
başlayacaklarını belirtiyor. 
Yapılan anlaşmaya göre yabancı şir-
ketler %40’ar pay alırken geri kalan
kısmını Yunanistan şirketinin alacağı
kayıt altına alınıyordu. Anlaşmanın
imza töreninde konuşan Bay Çipras,
kendi kıta sahanlıklarında yapılacak
sondaj çalışmalarına vurgu yaptıktan
sonra, “Türkiye’nin tutumundan vaz-
geçmemesi halinde bunun bedelinin
olacağını” söylüyor. Olası bir gergin-
liğe karşı Yunan Ordusu’nun hazır
olduğunu duyuruyor. 
Bay Çipras’a Albert Einstein’in
‘Aynı deney yapılarak farklı sonuç
beklemek akılsızlıktır’ sözünü anım-
satmak gerekiyor

kibristkd@kibristkd.org.tr
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Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ),
Türkiye’de ikamet eden ve Bul-
garistan’dan emekli maaşı alan

Bulgaristan vatandaşlarının yılda iki
kez olmak üzere sağ olduklarına dair
onaylı beyanname sunmaları zorunlu-
luğunu getirdi.  Emekli aylığı alanlar,
her yıl Ocak ve Temmuz aylarında
olmak üzere iki defa bizzat onaylattık-
ları belgenin aslını NOİ’ye gönder-
meli. Beyannamesi 10 Şubat ve 10
Ağustos tarihlerine kadar NOİ tarafın-
dan alınmayan kişilerin aylıkları kesi-
lecek. www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre: ödeme, onaylı
belgenin Ulusal Sigorta Enstitüsü’ne
ulaşması üzerine yenilenecek. Onay
işlemini yapan resmi makamlar, Bul-
garistan’ın Türkiye büyükelçileri ve
konsolosları, Türkiye Sosyal Sigortalar
Kurumu ve Türkiye’nin mevzuatında
belirlenen diğer görevliler olarak be-
lirlendi. Hayat beyan beyannamesinin
örneği, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ)
web sitesinde bulunmaktadır.

Bulgaristan soydaşlar 
için beyanname 
zorunluluğu getirdi

ZAGREB/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan hükümetindeki
mevcut bazı bakanların görev-
lerinin değişmesi, bazılarının

ise istifa etmesi nedeniyle 7 bakanlıkta
revizyona gidildi. Başbakan Andrej
Plenkovic, koalisyon ortakları ile dün
gece yaptığı görüşmenin ardından
yeni bakanların isimlerini kamuo-
yuyla paylaştı. Plenkovic, kabinedeki
5 bakanın istifasını verdiğini, bir baka-
nın başka bir bakanlığın başına getiril-
diğini ve bir başka bakanın da Avrupa
Konseyindeki yeni görevine başlaya-
cağını söyledi. Hırvatistan hüküme-
tinde böyle bir revizyonun gerekli
olduğunu kaydeden Plenkovic, hükü-
metin dördüncü yılında böyle bir de-
ğişikliğin beklenilen bir hamle
olduğunu dile getirdi. Revizyon sonu-
cunda, Avrupa Konseyi Genel Sekre-

terliği görevine seçilen Dış ve Avrupa
İşleri Bakanı Marija Pejcinovic Bu-
ric’in yerine Hırvatistan’ın Berlin Bü-
yükelçisi Gordan Grlic Radman,

Yönetim Bakanı Lovro Kuscevic’in ye-
rine akademisyen İvan Malenica,
Devlet Varlıkları Bakanı Goran
Maric’in yerine bürokrat Mario Bano-

zic göreve getirildi. www.timebal-
kan.com’a göre; geçen yıl arabasıyla
küçük bir kız çocuğuna çarpan ve yıl-
lardır geçersiz sürücü belgesiyle araba
kullandığı tespit edilen AB Fonları Ba-
kanı Gabrijela Zalac’ın yerine Çalışma
ve Emeklilik Bakanı Marko Pavic geti-
rilirken, Pavic’ten boşalan koltuğa da
Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
Josip Aladrovic atandı.
Tarım Bakanı Tomislav Tolusic’in ye-
rine aynı bakanlığın müsteşarı Marija
Vuckovic, Aile Gençlik ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Nada Murganic’in ye-
rine ise milletvekili Vesna Bedekovic
göreve getirildi. Öte yandan, daha
önce Buric ve Tolusic’in üstlendiği
başbakan yardımcılığı görevine Ma-
liye Bakanı Zdravko Maric ile İçişleri
Bakanı Davor Bozinovic atandı. Hır-
vatistan hükümetinde 18 bakanlık bu-
lunuyor.

Hırvatistan’da kabine revizyonu

YTB Türkiye Stajları 2019 başladı

Hollanda Yargıtayı’ndan
‘SrebrenitSa’ kararı

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar Başkanlığı
(YTB) tarafından yurt dı-

şında yaşayan ve eğitimlerine de
yine bulundukları devam eden
genç vatandaşların Türkiye ile
olan sosyal, kültürel ve ekonomik
bağlarının güçlendirilmesi ama-
cıyla her yıl “Türkiye Stajları”
programı düzenleniyor. Program
ile genç vatandaşlar Türkiye’deki
kamu kurumlarında staj imkânı
bularak hem  kurumların işleyişini
yakından tanıyor hem de birbirle-
riyle olan iletişimlerini güçlendiri-

yor. Staj programı sayesinde genç-
ler aynı zamanda Türkçe yeterli-
liklerini de arttırıyor. Yedinci
dönemi gerçekleştirilen program
ile birlikte şimdiye kadar 400 genç
Türkiye’deki stajlarını tamamladı.
Bu yıl ise 9 ülkeden 69 genç Türki-
ye’nin çeşitli kurumlarında 1 ay
boyunca staj yapacak. Program
kapsamında düzenlenecek olan
gezilerle de gençler Türkiye'nin ta-
rihi ve kültürel yerlerini yakından
keşfedecek. YTB Başkanı Abdullah
Eren, YTB’nin yurt dışında yaşa-
yan vatandaşlara yönelik çalışma-
lar gerçekleştirmek için
kurulduğuna dikkat çekti. Başkan
Eren, bu kapsamda yurt dışında

yaşayan vatandaşların kimlikleri-
nin korunması ve bulundukları
toplumlara aktif katkı sunmaları
için pek çok çalışma yürüttüklerini
kaydetti. Bu bağlamda da YTB’nin
çalışmaları arasında gençlere yö-
nelik faaliyetlere büyük önem ver-
diklerinin altını çizen Başkan Eren,
çeşitli programlarla bu yıl 10 bin
genci Türkiye’ye getirmeyi hedef-
lediklerini belirtti. Türkiye Stajları
programı sayesinde gençlerin Tür-
kiye’deki kamu kurumlarını ya-
kından tanıma imkânı bulacağını
ve Türkiye ile bağlarını da tazele-
yeceklerini ifade eden Başkan
Eren, staj döneminin hayırlı olma-
sını diledi.
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RUSYA’NIN 
YENİ GÜÇ 
ARAYIŞI

Rusya, Kazakistan ve Belarus ara-
sında, 'eski Sovyet ülkelerinin
arasındaki ekonomik bağları güç-

lendirmek' hedefiyle “Avrasya Ekono-
mik Birliği” bilindiği üzere, 2014’ün son
aylarında kuruldu. Bu yılda birliğin, ça-
lışma prensiplerini masaya yatırması
bekleniyor. Avrasya Ekonomik Birli-
ği’nin başkenti Astana olacak. Rusya’nın
eski Sovyet ülkeleriyle işbirliğini resmi-
leştirecek olan birlikle ilgili ilk fikir,
1994 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı
Nursultan Nazarbayev’den geldi. Birlik
üyeleri arasında imzalanan anlaşmada
toprak bütünlüğü ve eşit egemenlik pren-
sibiyle, üye ülkelerin kendine has politik
sistemlerine riayet edilmesi öngörülüyor.
Bu büyük organizasyonun üç ülkenin
sahip olduğu 170 milyonluk nüfus, de-
vasa üretim, bilimsel ve teknolojik po-
tansiyel ve muazzam doğal kaynaklarıyla
dünya ekonomisinin anında ve doğrudan
ilgisini çekmesi bekleniyor. Birliğin
merkezinde, üye ülkelerin başbakan yar-
dımcılarından ve temsilcilerinden oluşan
Avrasya Ekonomik Komisyonu yer ala-
cak. Birlik ile 2025’e kadar petrol ve
petrol ürünleri üretiminde mevzuat sınır-
lamaları olmaksızın ortak pazara geçil-
mesi planlanıyor. 2019’da, üye ülkelerin
ulusal elektrik pazarlarında entegrasyon
sağlamak, öncelikli hedefler arasında yer
alıyor.

EŞİT POZİSYONLAR

Yeni ekonomik modelin Avrupa Bir-
liği’nin karşılaştığı sorunlarla karşılaş-
mayacağı ve tüm üye ülkelerin eşit
ekonomik pozisyonlarının olması bek-
lentiler arasında bulunuyor. Birliğin bir
komisyonu olacak ve bu yapı, Avrasya
Ekonomik Birliği’ni, devletler üstü bir
yapıya dönüştürecek. Böylelikle, Av-
rasya Ekonomik Birliği’nin, Avrasya
coğrafyasındaki ülkelerin pek çoğunu
kapsayacak şekilde, Avrupa Birliği’ne
benzer uluslar üstü bir birlik olması he-
defleniyor. Birlik üyeleri arasında mal,
hizmet, sermaye ve işgücü dolaşımının
serbest hale gelmesi planlanıyor. Komis-
yon, gelecek yıl temmuz ayında Mosko-
va'da açılacak ve bu komisyonun
başkanlığını dört yıl boyunca Rusya Sa-
nayi Bakanı Viktor Hristenko yürütücek.
Ayrıca, Kırgızistan ve Ermenistan’ında
2015 yılında birliğe katılmaları bekleni-
yor. Ermenistan, 2014 yılında Avrupa
Birliği ile ortaklık ve serbest ticaret an-
laşması imzalamayı hedefliyordu. Ancak
geçtiğimiz yılın sonlarına doğru, Av-
rasya Ekonomik Birliği’ne katılmayı sa-
vunanların etkilerini artırmasının
sonucunda Ermenistan, 2014’ün Kasım
ayında Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta
düzenlenen AB Doğu Ortaklığı Zirve-
si’nde ortaklık anlaşmasını imzalamak-
tan son anda vazgeçti. Ukrayna’nın da
aynı zirvede ortaklık anlaşmasını imzala-
maktan vazgeçmesi, Ukrayna’da döne-
min cumhurbaşkanı Viktor Yanukoviç’in
devrilmesine yol açan protestoların baş-
lamasına neden olmuştu. Ancak Erme-
nistan’da, Rusya ile ekonomik
entegrasyonu savunanların oranı, Avrupa
entegrasyonunu savunanların oranından
çok daha yüksek. 

DAĞLIK KARABAĞ SORUNU

Ermenistan’ın Avrasya Ekonomik Birli-
ği’ne dahil olması çerçevesinde ülke
içinde en fazla tartışılan husus, Ermeni
işgali altında bulunan Dağlık Karabağ
bölgesi ile Ermenistan arasına gümrük
engellerinin girip girmeyeceği idi. Fakat
Avrasya Birliği’nde bu konudaki hüküm-
ler ve genel anlayış, Ermenistan’ın le-
hine. Anlaşma metninde, sadece
uluslararası alanda tanınan devletlerara-
sında gümrük duvarlarının olacağı hük-
münün yer alması nedeniyle, Dağlık
Karabağ’daki yönetimin uluslararası
alanda tanınmaması ve böylelikle de Er-
menistan’la bu bölge arasında gümrük
sınırlarının olmayacağı anlamına geliyor.
Bu durumun birliğe ileride katılması
beklenen Azerbaycan tarafını nasıl etki-
leyeceği merak konusu. Sonuç olarak,
Avrasya Ekonomik Birliği’nin hayata
geçirilmesi yönünde en çok çaba sarf
eden ülke Rusya, Sovyetler Birliği’nin
Ağabeyi konumundaki Rusya’nın Uk-
rayna ile başlayan nüfuz kaybı ve deva-
mında yaşanan ekonomik kriz, tüm
hesapları alt üst etmiş durumda görünü-
yor. Rusya’nın yeni güç arayışı olarak
kabul edilen projenin, ne kadar başarılı
olacağını şimdiden söylemek hayal olur.
Bekleyip göreceğiz... 

Üzerinden 24 yıl geçen Srebrenit-
sa’daki soykırımın 25. yıldönü-
münde de Bosna-Hersek’te ve

bölgede pek yeni bir şey yaşanmayacak.
Bugüne kadar Srebrenitsa ve Bratunac
bölgesinde toplu mezarlarda bulunan
41 kurban için şimdiye kadarki en
küçük cenaze töreni düzenlendi. Bu tür
mezarlar, Sırp katillerin yaptıkları cana-
varca işlerle Nazileri bile geçtiklerinin
bir göstergesidir. Çünkü toplu kurşuna
dizme ve infazlardan günler sonra,
kendi katliamlarının üstünü örtmek
için, katlettikleri Srebrenitsalıları dozer-
lerle ikinci veya üçüncü yerlere taşımış-
lar. 158 kurbanın cesetlerinin parçaları
ise Tuzla şehrinde bulunan merkezde
kimlik tespitini bekliyor; bu yüzden yu-
karıda bahsettiğimiz cenaze töreni dü-
zenlenecek kurbanların sayısı artabilir.
Srebrenitsa kurbanlarının kalıntılarının
iki, hatta üç yerde bulunduğu ve bu
yüzden tek bir kişi için iki veya üç kez
cenaze namazının kılındığı vakıalar ol-
muştur. Katledilen Boşnak sivillerin, ye-
tişkin erkeklerin, yaşlıların ve erkek
çocukların sayısı halen tam tespit edile-
medi ve Allah bilir hiçbir zaman tam
olarak tespit edilemeyecek.

DNA BİLE YETERSİZ 
KALIYOR

Bugüne kadar 6 bin 661 kurban için ce-
naze töreni düzenlendi. Çünkü bazı yer-
lerde bir ailenin tüm fertleri ve ayrıca
onların akrabaları da katledilmişti. Bu
yüzden adlî tabipler ve savcılar DNA
analizi yöntemiyle kurbanların kimlikle-
rini tam olarak tespit edemiyor. Hayatta
kalmayı başarmış Srebrenitsalılar bugün
dünyanın dört tarafına dağılmış du-
rumda; memleketlerine dönmüş olanlar
ise zor bir hayat yaşıyor ve neredeyse
her gün en yakın akrabalarının katille-
riyle karşı karşıya geliyorlar. Bosna Her-
sek Yüksek Temsilciliği’nin kurduğu
Srebrenitsa ve bölgesi soykırımını araş-
tırma komisyonuna göre, yaklaşık 20
bin Sırp katil halen serbest bir şekilde
Srebrenitsa, Srebrenitsa bölgesi, Kuzey
Bosna ve Sırbistan’da dolaşıyor.
Sırp Cumhuriyeti hükümeti (“Repub-
lika Srpska” soykırım yaptıkları ve
kendi memleketleri olan Bosna Hersek’e
saldırdıkları için ABD ve batı devletleri-
nin ödül olarak Bosnalı Sırplara verdiği
bölge) Sırbistan hükümetinin yapacağı

gibi, bugünlerde “soykırımın sekizinci
aşamasında” aktif olacak. Bu terim Soy-
kırım Gözlem Örgütü müdürü olan
Gregory Stanton tarafından tanımlamış-
tır. Bu teorisyen soykırımın yedi aşama-
sının, bir milleti veya o milletin bir
kısmını yok etme yöntemleriyle ilgili ol-
duğunu ve sekizinci aşamanın ise soykı-
rımın gerçekleştiğini inkar etmekten
ibaret olduğunu söyledi.
Burada hatırlatalım ki Eylül 1992 tarihli
BM raporunda (yani Bosna-Hersek’e
yönelik saldırının başlangıcında) Bos-
nalı Sırpların paramiliter ve polis kuv-
vetlerinin yaptıkları ağır savaş
suçlarından ve soykırımdan bahsedili-
yor; aynı zaman diliminde Helsinki İz-
leme Örgütü de Bosna-Hersek’teki
savaşı Bosnalı Müslümanlara karşı bir
soykırım olarak tanımlıyor. Eski Yugos-
lavya Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde
(ICTY) Srebrenitsa’daki soykırım nede-
niyle altı askeri ve siyasi Sırp yönetici
suçlu bulunmuştur; Bosna Hersek mah-
kemesinde dokuz, Alman mahkeme-
sinde ise bir Sırp yönetici suçlu
bulunmuştur. Önümüzdeki sene aynı
mahkemenin adli işler mekanizması, o
dönemde Bosnalı Sırpların siyasi lideri
olan Radovan Karadziç’in (geçen yaz
ömür boyu hapse mahkum edildi) em-
rini verdiği soykırımı fiilen uygulayan
Sırp Generali Ratko Mladiç hakkındaki
hükmünü verecek.

SEKİZİNCİ AŞAMA

İşte bu kararlara paralel olarak, Bosna-
Hersek Müslümanlarına karşı işlenmiş
olan Sırp soykırımının sekizinci aşaması
devreye sokuldu: Bu soykırımın inkarı
ve revizyonu. Yıllar geçtikçe, ülke gene-
linde Boşnaklara ve diğer Sırp olmayan
Bosna-Herseklilere karşı işlenmiş olan
soykırımın gerçeği yayıldıkça Sırp
Cumhuriyeti hükümeti bütçesinden ve
Sırp Hükümeti bütçesinden yardım alan
Sırp revizyonistlerin sesleri de yüksel-
meye başladı. 2002 yılında Sırp Cumhu-
riyeti hükümetinin isteği üzerine,
Belgrad Üniversitesi Güvenlik Çalışma-
ları Fakültesi’nden profesör Darko Tri-
funović Srebrenitsa Raporu’nu
yayımladı. ICTY raporu “revizyonizmin
en kötü örneklerinden biri” olarak de-
ğerlendirerek tepki verdi. Bu sene or-
taya çıktı ki Sırp Cumhuriyeti eski

başkanı, şimdilerde ise Bosna-Hersek
cumhurbaşkanlığı konseyinin Sırp üyesi
olan Milorad Dodik, en meşhur revizyo-
nist olan Stefan Karganoviç’in yönettiği
ve tek gayesi soykırımı inkar etmek olan
“Tarihi Srebrenitsa Projesi” için Sırp en-
titesinin bütçesinden bir milyon Euro’yu
tahsis etmiş.
Lahey Mahkemesi Başsavcısı Serge
Brammertz ve Uluslararası Ceza Muha-
kemeleri Mekanizması Başkanı Carmel
Agius Sırpların bu girişimlerine tepki
gösterdi. Agius “Son araştırmalara göre,
Balkanlardaki savaş suçları hakkında
Lahey’deki mahkemenin çalışmaları,
Sırbistan’ın görüşlerinde çok az etkili ol-
muştur” diyerek uluslararası topluluğu
Sırp revizyonizmine karşı mücadeleye
çağırdı. Neden mi? Çünkü tarih üzerin-
deki manipülasyon, soykırımın inkarı
ve revizyonizm yeni çatışmaların tohu-
munu taşır. Balkanlar’daki yeni nesiller
her şeyden önce bu tip manipülasyon-
lardan korunmalı. Dolayısıyla son iki
asırdır tek gayesi Bosna-Hersek devle-
tini ortadan kaldırmak ve Balkanlardaki
tüm Türk (Müslüman olarak da okuna-
bilir) izlerini yok etmek için uğraşan
Sırp ve Hırvat milliyetçilerinin körükle-
mek istedikleri yeni savaşların önüne
geçmek lazım.
Diğer taraftan, Bosna-Hersek Parlamen-
tosu soykırımın reddedilmesini yasakla-
yan bir yasayı ve işkence mağdurlarının
devlet düzeyinde korunmasına ilişkin
bir yasayı henüz kabul etmedi. Böyle bir
yasanın kabulü, Parlamento’daki Sırp
ve Hırvat delegeler tarafından engelle-
nirken, Bosna-Hersek Yüksek Temsilcisi
Valentin Inzko da (uluslararası toplum
adına Bosna-Hersek’te de facto devleti
yöneten kişi) kendi inisiyatifini kullanıp
bu yasayı geçirmeyi reddediyor. Bu ka-
nunun kabul edilmesini engelleyen her-
kes jus cogens’i, yani soykırım ve saldırı
savaşı durumunda zorunlu uluslararası
tepki gerektiren uluslararası hukukun
ana ilkesini bilir. Bosnalı Sırp ve Hırvat
siyasi temsilciler, Sırbistan ve Hırvatis-
tan, bu ve buna benzer kanunların çıka-
rılmasını engellemekle, uluslararası
hukukla ve BM ile alenen alay ediyorlar.
Sırbistan Lahey’deki ikinci uluslararası
mahkemede (Uluslararası Adalet Di-
vanı) Srebrenitsa’daki soykırımı inkarın-
dan dolayı suçlu
bulundu. Hırvatistan ise ICTY’de
Bosna-Hersek’e saldırı savaşı düzenledi-
ğinden dolayı suçlu bulundu. Geçen
sene verilen nihai hükümde, Bosnalı
Hırvatların altı yöneticisi savaş esna-
sında “Hersek-Bosna” para-devletini
kurmaktan ve güney ve batı Hersek’te
yaşayan Müslümanları öldürmek
ve/veya zorunlu göçe zorlamaktan do-
layı suçlu bulundular.
Mevcut siyasi Sırp-Hırvat ittifakı
(Dodik-Coviç) bu nedenle Bosna-Her-
sek’in NATO ittifakına veya Avrupa Bir-

liği’ne üye olmasını da engelliyor. Sorul-
ması gereken soru, Bosna-Hersek’e karşı
bütün bu oyunların neden oynandığıdır.
Çünkü soykırım Avrupalı yerli bir Müs-
lüman millet üzerinde uygulanmıştır ve
uluslararası alanda tanınan bir ülke olan
Bosna-Hersek’te nispi çoğunluk Müslü-
man Boşnaklardan oluşuyor. Onlara
karşı verilen acımasız savaş ise devam
ediyor -sadece yöntemleri farklılaştırıla-
rak.

LAHEY 
MAHKEMESİ

Burada vurgulamamız gerektir ki Lahey
mahkemesi yalnızca 1995 yılında Sreb-
renitsa’da yaşananları soykırım olarak
kabul etmiş, fakat 1992 yılında, savaşın
başlangıcından hemen sonra diğer yedi
belediye ve bölgede (Saraybosna, Zvor-
nik, Prijedor, Vlasenica, Bratunac, Sanski
Most, Zepa) işlenen soykırımı henüz
kabul etmemiştir. Çünkü bunu kabul et-
seydi, 1992 yılında Bosna-Hersek’e silah
ambargosu koyan uluslararası toplumu
da (batılı ülkeler olarak okunmalı) “suç
ortağı” ilan etmesi gerekirdi. Ayrıca Ra-
dovan Karadziç hakkındaki kararıyla
bile, Lahey mahkemesi Sırbistan’ı Belg-
rat’ta planlanmış ve düğmesine basılmış
olan soykırım projesinden muaf tutmuş-
tur. Bu soykırımın en büyük mağduru
Balkan Müslümanları olan Boşnaklar ve
Kosovalı Arnavutlardır. Bu iki millet ne-
redeyse bütün batı Avrupa hükümetleri-
nin gizlice onayladığı ve yardım ettiği,
Rusya’nın ise alenen ve açıkça destekle-
diği Sırp hegemonyasının mağduru ol-
maya halen devam etmektedir.
Trajikomik olan şudur ki mevcut Papa
Francesco üç sene önce, Bosna-Hersek’e
yapacağı resmi ziyaretten hemen önce,
Türkiye’yi 1915 yılında Ermenilere
sözde soykırım uygulamakla itham
ederken, Srebrenitsa soykırımından hiç
söz etmemiştir. Oysa Srebrenitsa soykı-
rımını yukarıda yazdığımız gibi tasdik
eden birçok uluslararası ve yerel mah-
kemelerin kararı vardır. Oysa o bu ifa-
desiyle 20. yüzyıldaki ilk soykırımı
Müslümanların yaptığını ima etmiş
oldu. Hem de o sözde soykırımın yaşan-
dığına dair herhangi bir uluslararası
mahkeme kararı olmamasına rağmen.
Türkiye’nin Birinci Dünya Savaşı sıra-
sında topraklarında yaşanmış olanları
araştıracak bilim adamları, tarihçiler ve
diğer uzmanların yer aldığı uluslararası
bir komisyonunun kurulmasını teklif et-
mesini görmezden gelip böyle iddia-
larda bulunuyorlar. Oysa iki Dünya
Savaşı’nı da başlatanların Müslümanlar
değil, aksine Avrupalı güçler olduğunu
hatırlamamız gerekiyor.

www.timebalkan.com 
sitesinden alınmıştır…

Soykırımın yedi aşaması, bir milleti veya o milletin bir kısmını yok etme yöntem-
leriyle ilgili; sekizinci aşama ise soykırımın gerçekleştiğini inkar etmekten ibarettir

Srebrenitsa soykırımının
sekiz aşaması
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Trabzonspor Kulübü, 2 Ağustos 1967’de
kurulmuş olan Türkiye merkezli en önem-
li spor kulüplerinden bir tanesidir.

Özellikle de futbol şubesiyle tanın başarılı kulüp,
profesyonel ligleri tarihinde sayısız şampiyon
olmayı başaran ilk Anadolu kulüplerindendir.
Trabzonspor, kurulduğu günden beridir başta
Karadeniz bölgesi olmak üzere Güneydoğu
Anadolu Bölgesinde, Doğu Anadolu Bölgesinde
ve diğer birçok bölgede adeta insanlarımızın
gönüllerinde çok yer edinmiştir. Trabzonspor,
özellikle de Güneydoğu Anadolu Bölgesinin bir-
çok noktasında hem yaptığı güzel çalışmalarla
hem çocuklarımızın okullarına yaptıkları yardım-
larla hem de bizim bölgede yaşayan insanlarımı-
za gönderdikleri yardımlar konusunda insanları-
mızın gönüllerinin en güzel yerinde yer edinmiş-
ler. Bu kadar başarılı, bu kadar yardım sever bir
kulübün özellikle de Güneydoğu Anadolu
Bölgesi gibi bir bölgede bu kadar güzel çalışma-
ları olması, bu kadar uğraş vermeleri gerçekten
de Karadeniz’den başlayarak binlerce kilometre
uzaklıkta ki bölgelere güzellikler dağıtmaları,
kardeşlik köprüleri kurmaları gerçekten de büyük
başarıların sonucudur. Değerli dostlarım, değerli
Güneydoğu halkı, değerli Karadeniz halkı ve tüm
Anadolu halkı! Bu kardeşlik köprülerinin kurul-
masında ki en önemli mücadele adamlarından
birkaç tanesini sizlere saymak istiyor ve onlar
hakkında siz insanlarımıza güzel açıklamalar
yapmak istiyorum. Öncelikli olarak,
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
ve ailesine bu tesisleri kurdukları için sonsuz
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sayın
Cumhurbaşkanımızın her konuda milletine des-
tek vermesi, milletini en güzel yere getirmesi için
canla başla mücadele edip çalışan bu lidere min-
nettarız. Neden mi? Çünkü o bir lider, o mücade-
leci ruhu olan, ülkesini seven, milletini sevip
değer veren ve de onlar için canla başla çalışan
bir başkandır. Türkiye’nin her noktasında onun
sayesinde güzellikler yeniden inşa edilmektedir.
Tüm bölgelere canlılık kazandıran, yeniden
güzellikleri filizlendiren, milletine güç kazandıran
büyük bir liderdir. Trabzon şehrimizin içinden
gelen oranın güzelliklerini yüreğinde taşıyan
adam gibi adam, değerli büyüğümüz aynı zaman
da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığını yap-
makta olan Sayın Süleyman Soylu… İçişleri
Bakanımız olan Süleyman Soylu, ülkemizin
genelinde özellikle de Güneydoğu Anadolu
Bölgesine yaptığı ziyaretlerde insanlarımızın
gönlünde en güzel şekilde yer edinmiştir. Öyle
ki, tüm bölge halkı ona karşı derin bir sevgi bes-
lemektedir. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu,
Mardin Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı
aynı zaman Mardin Toplumsal Dayanışma
Federasyonu Başkanı olan İbrahim Aydın beyle
beraber Güneydoğu Anadolu Bölgesine özellikle
de çocukların okullarına, çocukların ihtiyaçlarını
ve Karadeniz ile Mardin arasında kardeşlik proje-
leri kapsamında çok güzel yardımlarda bulundu-
lar. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu bu ülke-
nin yetişen en iyi insanlarından bir tanesidir.
İnsanlara cana yakınlığıyla, başarılarıyla, yaptığı
yardımlarla hepimizin gönlünde adeta yer edin-
miştir. Çocuklardan tutun da tüm yaşlı insanlara
karşı adeta büyük bir lider olarak görmekteler.
Bu kadar başarılara imza atan bir bakanımızın
olması, insanlarımızın ne kadar şanslı olduğunun
bir göstergesidir. 

KARADENİZ AŞIĞI

Bir diğer insanı sizlere tanıtmak istiyorum. O bir
Trabzonspor aşığı, o bir Karadeniz aşığı,
Trabzonspor’un en güzel renkleriyle renklendiril-
miş bir insan. O insan Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin Mardin şehrinde olan ve Mardin
Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı aynı
zaman Mardin Toplumsal Dayanışma
Federasyonu Başkanı olan İbrahim Aydın. O
Karadeniz ile Güneydoğu’nun özellikle de
Trabzon şehrimizin ve Mardin şehrimizin kardeş-
lik köprüsünün kurucularından ve de başkanların-
dan biridir. Trabzonspor’u Güneydoğu Halkına
sevdiren, hem Karadeniz hem de Güneydoğu
Anadolu Bölgesi halkını en güzel şekilde yakın-
laştıran ve de çeşitli mutluluklara sebep olan
İbrahim Aydın, İçişleri Bakanımız Süleyman
Soylu’nun özel davetiyle beraber Şenol Güneş
Spor Kompleksi’nin açılışına katılan ender insan-
lardandır. Aydın, “bizler o kadar çok mutlu olduk
ki, sanki Mardin’de kendi evimizin, kendi mahal-
lemizin, kendi yaşadığımız bölgenin içerisindey-
mişiz gibi hissettiklerini” ifade ettiler. Mardin
Trabzonspor Taraftarlar Derneği Başkanı aynı
zaman Mardin Toplumsal Dayanışma
Federasyonu Başkanı olan İbrahim Aydın,
“Bizler, Türkiye Cumhuriyetinin başı her daim
dik olan, alnı her zaman açık ve ak olan takımı
Trabzonspor’umuz için varız. On binlerce tarafta-
rımız ile her noktada her şekilde Trabzon
Halkıyla beraber el ele vererek hem Kardeşlik
projelerinin devamını getirerek hem de
Trabzonspor’umuza yürekten destek vererek
mücadelelerimizi sürdüreceğiz. Sayın Aydın,
özel teşekkürlerini Sayın İçişleri Bakanımız
Süleyman Soylu’ya en güzel şekilde sunduğunu
ve de bizler onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.
Sayın Bakanımızın bizleri davet etmesi, bizleri
orada görmek istemeleri bizleri derinden mutlu
etmiştir. Sayın Aydın, ayrıca Trabzonspor halkı-
nın ne kadar temiz, ne kadar delikanlı, ne kadar
güzel insanlar olduğunu şu sözleriyle dile getir-
mektedir; “Trabzon’a geldiğimizde bizlere göste-
rilen ilgi, alaka, ağırlama, misafirperverlikleri,
nezaketleri ve de kardeşlikleri bambaşkaydı.
Öyle ya kendimizi evimizin içinde hissettik” ifa-
delerini kullandı. 

Mehmet KIZILKAYA

TRABZONSPOR 
AŞKI VE 

KARDEŞLİK 
KÖPRÜSÜ
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Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa
Dündar, uluslararası müsabakalarda
madalya kazanan Osmangazi

Belediyespor Badminton Takımı sporcuları
Ayça Özgür ve Tayfun Taşdemir’i maka-
mında ağırladı. 17 Yaş Uluslararası
Badminton Turnuvası’nda tek bayanlar
kategorisinde birinci olan Osmangazi
Belediyespor’un millî sporcusu Ayça Özgür
ile 19 Yaş  Balkan  Şampiyonası’nda tek
erkek ve çift erkek kategorisinde ikincilik
kürsüsüne çıkan Tayfun Taşdemir, madalya
sevinçlerini Başkan Dündar ile paylaştı.
Ayça ve Tayfun’u makamında ağırlayan
Başkan Dündar, başarı sporcuların
Bursa’nın ve Türkiye’nin gururu olduğunu
söyledi. www.timebalkan.com’a göre:
Belediye olarak 3 bin 919 lisanslı sporcuyu
bünyesinde barındırdıklarını belirten
Dündar, “Hentbol, Judo, Atletizm ve
Badminton akademilerimizin yanı sıra her
yıl düzenlediğimiz Yaz Spor Okulları ile alt
yapımıza sporcu kazandırıyoruz. ” dedi. 

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Üsküp’te düzen-
lenen sünnet şöleninde 300 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan İzmir
Başkonsolosu Argyro
Papoulia, Çeşme'de yazlık ev

satın almış olan tapu sahiplerine
vize kolaylığı gösterileceğini söyle-
di. Yunanistan İzmir Başkonsolosu
Argyro Papolia; eşi Nikos Stefanou
ve VFS Global Operasyon Çıkış
Sorumlusu Sertan Aslantürk ile bir-
likte Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar
Odası Başkanı Osman Köfüncü'ye
nezaket ziyaretinde bulundu.
Başkonsolos Papoulia, ziyaret sıra-
sında yaptığı konuşmada, bir önce-
ki dönemin Çeşme Belediye
Başkanı Muhittin Dalgıç ile çok iyi
ilişkileri olduğunu hatırlatarak,
"Dalgıç bizim iyi bir dostumuz.
Öyle de kalmaya devam edecek.
Yeni Çeşme Belediye Başkanı
Ekrem Oran ile de iyi ilişkiler kura-
cağımıza inanıyorum. Kendisinin
fikirleri çok hoşumuza gitti.
Kendisinden, Çeşme'de 75 bin civa-
rında yazlık ev olduğunu öğrendik.
Yazlık evlerin sahiplerinin yüzde
65'inin İzmirli olduğunu söyledi.
Çeşme'de yazlık ev satın almış olan-
lara, vize konusunda yardımcı ola-
bileceğimizi söyledik. Vizede onlara
kolaylık gösterebilmemiz için evin
sahibi olması gerekiyor. Çeşme'deki
evi ikinci adres olarak da göstermiş

olabilir. Başka illerde evi olanlar,
Çeşme'de de tapulu yazlık evi
varsa, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar
Odasındaki vize bölümüne gelerek
vize başvurusunda bulunabilecek-
ler" diye açıkladı. www.timebal-
kan.com’a göre; turizmin, iki ülke-
nin halklarını birbirlerine daha çok
yaklaştıracağına inandığını vurgu-
layan Papoulia,
"Başkonsolosluğumuzun politikası,
her iki ülke insanının dostane ilişki
kurması. Biz tabii ki, turizm ilişkile-

rinin gelişmesini istiyoruz. Bu çer-
çeveler içerisinde, Türk vatandaşla-
rına olabildiğince uzun süreli vize
vermeye çalışıyoruz. Avrupa
Birliğinin ilan ettiği rakamlara
bakarsanız Yunanistan
Başkonsolosluğu, en yüksek rakam-
larda vize verdiğini görürsünüz. Bu
politikamız hiçbir zaman değişme-
di. Bu nedenle Çeşme, Kuşadası ve
Ayvalık'ta vize ofislerimizi açarak,
buralardaki vatandaşlara kolaylık
sağlamak istedik" diye konuştu. 

ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya’nın başkenti
Üsküp’te yaşayan Türk,
Arnavut, Boşnak ve

Makedon uyruklu 300 Müslüman
çocuk, Bursa Büyükşehir Belediyesi,
Üsküp Çayır Belediyesi ve El Hilal
Yardımlaşma Teşkilatı tarafından
düzenlenen törenle erkekliğe ilk
adımı attı. Tarihi ve kültürel mirası
ayağa kaldırma çalışmaları kapsamın-
da Osmanlı coğrafyasında yer alan
ülkelerdeki ecdat yadigârı eserleri bir
bir ayağa kaldıran Bursa Büyükşehir
Belediyesi tarafından düzenlenen
sünnet şöleni, tarihi Üsküp Kalesi’nde

yapıldı. Törene Bursa Büyükşehir
Belediyesi Başkanvekili Gülten
Kapıcıoğlu, El Hilal Yardımlaşma
Teşkilatı Başkanı Behicüddin Şehabi,
El Hilal Yardımlaşma Teşkilatı
Sekreteri Ali Sadık, sünnet çocukları
ve aileleri
katıldı. www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Bursa Büyükşehir
Belediyesi Başkanvekili Gülten
Kapıcıoğlu, “Bursa olarak, gerek
Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde,
hayırsever işadamlarımız ve vatan-
daşlarımızın
gayretleriyle Balkanlardaki mirasımı-
za sahip çıkan çalışmalar gerçekleşti-
riliyor. Balkanlar ile Türkiye ve Bursa
arasında kurulan gönül köprüsü nite-

liğindeki çalışmalar, bu bölgelerde
yaşayan soydaşlarımızın geleneksel
kültürel değerlerini yeniden yaşama-
larını sağlıyor. Bugün Türkiye
ve Balkanlar arasındaki gönül bağını
güçlendirecek bir organizasyona daha
katkı koymanın telaşı içindeyiz. Artık
geleneksel hale getirdiğimiz sünnet
organizasyonlarımızdan birini de
Üsküp’te yapıyoruz. Sünnet, bizim en
önemli geleneklerimizden biridir. Bu
gelenekler sayesinde bir araya geliyo-
ruz, birliğimize, dirliğimize, sahip
çıkıyoruz. Bugün burada, 300 çocuğu-
muz erkekliğe ilk adımını atmış oldu.
Çocuklarımızın aileleriyle birlikte
ömür boyu sağlıklı, mutlu ve huzurlu
yaşamalarını diliyorum” dedi. 

Üsküp’te sünnet şöleni

Başkan Taşdemir Balkan
şampiyonlarını ağırladı 

Yunanistan İzmir Başkonsolosu’ndan 
Çeşmeli Başkan’a müjde
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Uluslararası kültür sanat festivali
için Kosova’dan İnegöl’e gelen
Mitrovitsa Belediye Başkanı

Agim Baktiri ve beraberindeki heyet,
Belediye Başkanı Alper Taban’ı ziyaret
etti. İnegöl Belediyesi tarafından bu yıl
32’ncisi düzenlenen Uluslararası
Kültür Sanat Festivali tüm hızıyla
sürerken, festival için yurt dışından
davet edilen kardeş şehirlerin heyetleri
de İnegöl’e gelmeye devam ediyor.
Mitrovitsa Belediye Başkanı Agim
Bahtiri, Kamu Yönetimi  Bakan
Danışmanı Erol Zekeriya, Kültür

Müdürü Tafil Petsi, Acil Hizmetler
Müdürü Nehat Baktiri, Eğitim
Müdürü İset Beka’dan oluşan heyet,
İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban
ile bir araya geldi. Belediye Başkan
Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ile bazı
meclis üyelerinin de yer aldığı ziya-
rette konuşan Mitrovitsa Belediye
Başkanı Agim Bahtiri, “Heyetimizi
kabul ettiğiniz için çok müteşekki-
rim. Benim İnegöl’e ilk gelişim.
İnegöl’ün kardeş belediyesi
Mitrovitsa olarak devamlı olarak iliş-
kilerdeyiz. Türk milleti Kosova ve
Arnavut milletinin kan ve din karde-
şidir.” dedi.

Kosova heyetinden İnegöl ziyaretiKosova heyetinden İnegöl ziyaretiKosova heyetinden İnegöl ziyaretiKosova heyetinden İnegöl ziyaretiKosova heyetinden İnegöl ziyaretiKosova heyetinden İnegöl ziyareti
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Yücel TANAY

MEDENİYETLER
MERKEZİ OLARAK

DOĞU 
TÜRKİSTAN

Kadim Türk yurdu Uluğ Türkis-
tan; İki bin iki yüz yıllık geç-
mişi ile dünyanın en önemli

ve köklü medeniyetlerine ev sahipliği
yapmıştır. Batıda Hazar Denizi ve
Ural Dağları'nın güney kısmına, ku-
zeyde Sibirya'ya, güneyde İran, Afga-
nistan ve Tibet'e, doğuda Çin ve
Moğolistan'a sınır olan Türkistan, ol-
dukça geniş bir sahaya sahiptir. 
Bugün, Kazakistan, Kırgızistan, Taci-
kistan, Özbekistan ve Türkmenistan'ın
dahil olduğu bölge Batı Türkistan ola-
rak anılmakta, iki asırdır Çin'in esareti
altında bulunan bölge ise Doğu Tür-
kistan olarak adlandırılmaktadır. Tür-
kistan'ın coğrafi ve stratejik olarak
taşıdığı önemi anlamak için ise, önce-
likle bölgenin iki dev gücü olan
Rusya ve Çin'in bu topraklara olan il-
gilerini göz önünde bulundurmak ye-
terlidir. Coğrafi yapının da sebep
olduğu siyasi oluşumlar neticesinde
bugün Batı ve Doğu olarak ikiye ay-
rılmış olan Türkistan toprakları üze-
rinde, Rusya'nın ve Çin'in çok önemli
planları vardır.
Bu iki ülkenin söz konusu bölgeden
ne pahasına olursa olsun vazgeçmeme
tutkusunun ardında, bölgenin stratejik
konumunun yanı sıra, sahip olduğu
zengin yeraltı rezervleri de büyük rol
oynamaktadır. Batı Türkistan'daki
Türk devletleri Rusya için, Doğu Tür-
kistan ise Çin için kaybedilmemesi
gereken önemli birer hammadde kay-
nağı niteliğindedir.
Rusya, Bolşevik Devrimi sonrasında,
farklı Türk boylarından farklı devlet-
lerin kurulduğu Batı Türkistan üze-
rinde güçlü bir denetim mekanizması
oluşturdu.
Öncelikle, bölgenin asırlardır "Türkis-
tan" olarak bilinen ismi reddedilip, bu
topraklar "Sovyet Orta Asyası" olarak
adlandırıldı. Böylece Türklerin sahip
oldukları ortak milli şuurun yok edil-
mesi hedefleniyordu. Rusya'nın bu
topraklardaki politikasının öncelikli
maddesini ise İslam'ı bu topraklardan
silmek oluşturuyordu. Bu dönem bo-
yunca bir yandan çeşitli yaptırımlarla
Türklerin milli kültürleri yok edil-
meye çalışılırken, bir yandan da cami-
ler, mescidler, dini eğitim veren
kurumlar kapatıldı ve din sosyal ha-
yattan tamamen çıkarıldı. Öte yandan
Kırım Türkleri de bir gecede topluca
Sibirya'ya sürüldü, evlerine ve toprak-
larına da Ruslar yerleştirildi. Dahası,
Orta Asya milletleri arasında suni
etnik çatışmalar ve kavgalar oluştu-
ruldu. Sovyet rejiminin Türkleri asi-
mile etmeye yönelik bir diğer
uygulaması ise, Kafkas ve Türkistan
Müslüman Türkler arasında ana dille-
rinin yanında ikinci bir dil geliştirmek
oldu. Bu nedenle, bugün söz konusu
toplumlar arasında iletişim kurmak
için Türkçe değil, Rusça tercih edil-
mektedir.
Doğu Türkistan ise, Batı Türkistan'da
yaşananlara çok benzer, ancak çok
daha şiddetli bir baskı dönemi yaşadı.
1700'lerin ortalarında Çin istilasına
uğrayan Doğu Türkistan, kısa aralık-
larla bağımsızlığını elde etti. Ancak
dünya ve bölge siyasetinde yaşanan
değişimler Doğu Türkistan'ın bağım-
sızlık özleminin gerçekleşmesine
engel oldu. Yaklaşık 10 milyon km2
yüz ölçümüne sahip olan Çin, 2 mil-
yon km2'lik yüz ölçümü ile dünyanın
dev ülkelerinden biri olan Doğu Tür-
kistan'da uyguladığı baskı ve tecrit
politikalarıyla bir halkı toptan imha
etmeye çalıştı.
Aynı Batı Türkistan'da Rusya'nın yap-
tığı gibi Doğu Türkistan'da da Çinlile-
rin ilk icraatı bölgenin adını
değiştirmek oldu. Çin'in ürettiği yeni
isim, "Sincan Uygur Otonom Böl-
gesi" idi. Daha sonra da tüm emper-
yalist devletlerin izlediği politikaların
benzerleri birer birer uygulamaya
kondu. Halkın inançlarına, gelenek ve
adetlerine, dini uygulamalarına karşı
acımasız bir savaş yürütüldü, birçok
alanda etnik ayrımcılık uygulandı, ba-
ğımsızlık talepleri şiddet yoluyla bas-
tırıldı, savunmasız insanlar
topraklarından sürüldü, sürülenlerin
yerine Çinliler yerleştirildi. Tüm bun-
ların üzerine bir de vahşiliği ile tanı-
nan "Çin işkenceleri" ve zulmü
eklendi.
Doğu Türkistan'daki Çin zulmünün
arka planında Doğu Türkistan'ın ta-
rihi, jeo-stratejik ve jeo-politik ko-
numu önemli yer tutar.

Süheyl ÇOBANOĞLU

AL SANA 
SOYKIRIM!

Amerikalı tarihçi Justin McCarthy, son
iki yüzyıldır Balkanlardan Türkiye’ye
yönelik göçlerle ve sonuçlarıyla ilgili

olarak şu değerlendirmeyi yapmaktadır: “Ayak-
lanmalar ve savaşlar sırasında İmparatorluğun
çeşitli bölgelerinde çoğu Türk olan milyonlarca
Müslüman ölmüş; milyonlarcası da Türkiye’ye
sığınmıştır. 1821 ile 1922 yılları arasında Müs-
lümanların yaklaşık 5,5 milyonu kimi savaş-
larda açlıktan ve hastalıktan canını yitirerek
ölmüş, 5 milyondan fazlası ise ülkelerinden sü-
rülüp atılmıştır.” (Sürgün ve Ölüm adlı eserin-
den)
Bu acı gerçeğe rağmen, iki yüzlü ve samimiyet-
siz Batı Dünyası, bin bir türlü hile ve desise ile
ayıplarını örtmüş ve sanki suçluymuşuz gibi
bizi sanık sandalyesine oturtmaya çalışmıştır.
Bu nedenle tüm dünyanın gözü önünde 1992
yılının 26 Şubatında Ermeniler tarafından Azer-
baycan’ın Dağlık Karabağ Bölgesinde yer alan
Hocalı kasabasında resmen bir katliam (hatta
soykırım) yapıldığı halde anılmaz ve konuşul-
maz.

SOYKIRIM VE ETNİK 
TEMİZLİK

Avrupa’dan ve Kafkaslardan çekilmeye başla-
dıkları tarihten itibaren maalesef “SOYKIRIM
veya ETNİK TEMİZLİK” adeta Türk ve Müs-
lümanların kaderi olmuştur. Bir çok benzerinin
yanında, 1829 Mora isyanı, Sırp isyanları,
1877-1878 Rus savaşı ve 1912-1913 Balkan
Savaşı, I. Dünya Savaşı sırasında Ermeni is-
yanı, Türk Kurtuluş Savaşı sırasında Anado-
lu'nun Yunanistan tarafından işgali sırasında ve
Kıbrıs’ta Türklere karşı büyük ölçüde etnik te-
mizlik/soykırım yapıldığı Batılı tarihçilerin de
kabul ettiği soykırım örnekleridir. Yakın dö-
nemde Bulgaristan Türklerine yapılan isim de-
ğiştirme ve zorunlu göç kampanyaları, Sırpların
200 bin Bosnalı Müslüman’ı “tek bir Türk kal-
mayıncaya kadar hepsini öldürün” emrini vere-
rek katletmeleri, aynısını Kosova’da tekrar
etmeleri unutulmaz örneklerdir. Michael Mann,
1914 Carnegie Endowment raporunda bu ey-
lemlerin Avrupa'da daha önce görülmemiş mu-
azzam ölçüde canice etnik temizlik olarak
tanımlandığını aktarmaktadır. Ermeni sorunu
deyince, bazılarının magazin düzeyindeki bilgi
kırıntılarıyla şekillenen entelektüel kimlikleri-
nin aşağılık kompleksi depreşir, okumayıp,
araştırmadıkları için gerçekten de suç işledik
zannederler. Ama Karabağ Savaşı sırasında 26
Şubat 1992 tarihinde Azerbaycan Cumhuri-
yeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı
kasabasında Ermenistan’a bağlı kuvvetler tara-
fından Azeri sivillerin toplu şekilde öldürüldü-
ğünü bilmez. Bilerek, isteyerek planlı ve
programlı olarak, bölgedeki 366. Alayın da des-
teği ile önce giriş ve çıkışını kapadığı Hocalı
kasabasında, 83 çocuk, 106 kadın ve 70’den
fazla yaşlı dahil olmak üzere toplam 613 sakin
öldürülmüş, toplam 487 kişi ağır yaralanmıştır.
1275 kişi ise rehin alınmış ve 150 kişi ise kay-
bolmuştur. Cesetler üzerinde yapılan inceleme-
lerde cesetlerin birçoğunun yakıldığı, gözlerinin
oyulduğu, başları kesildiği görülmüştür. Hamile
kadınlar ve çocukların da maruz kaldığı tespit
edilmiştir. Bugüne kadar kendi suç ve cinayet-
lerini ustaca gizlemeyi beceren Ermeniler, Ho-
calı Katliamı’nı unutturamayacaklardır.
Ermenistan Cumhurbaşkanı ve savaş süresinde
Karabağ’da Ermeni güçlerine kumandanlık
yapmış Serj Sarkisyan’ın İngiliz araştırmacısı
ve yazarı Thomas De Waal’a söylediklerine
göre: “Hocalıdan önce, Azerbaycanlılar bizim
şaka yaptığımızı sanıyor, Ermenilerin sivil top-
luma karşı el kaldırmayacaklarını sanıyorlardı.
Biz bunu (stereotipi) kırmayı başardık.”Evet eli
kanlı Sarkisyan’ın sözlerinden de anlaşılacağı
üzere olay bu kadar açık, lütfen unutmayın ve
unutturmayın. Günahsız yere katledilen tüm in-
sanlarımızı rahmetle anıyorum.

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'teki 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik
Günü etkinlikleri kapsa-

mında, başkent Saraybosna'daki
Türkiye-Bosna Hersek Dostluk
Ormanı içinde 251 şehit anısına
251 fidan dikildi. Türk İşbirliği ve
Koordinasyon Ajansı Başkanlı-
ğınca (TİKA) gerçekleştirilen 2019
Tecrübe Paylaşım Programı kap-
samında oluşturulan ve iki ülke-
den yetkililerinin de fidan diktiği
ormana "15 Temmuz Demokrasi

Şehitleri Hatıra Ormanı" adı ve-
rildi. Türkiye'nin Saraybosna Bü-
yükelçisi Haldun Koç, Orman
Genel Müdürlüğü (OGM) tarafın-
dan yaptırılan bu kent ormanı
içinde, böylesine anlamlı bir proje-
nin gerçekleşmesinden memnuni-
yet duyduğunu söyledi. 15
Temmuz'daki hain darbe girişi-
minde yaşananları unutmayacak-
larını ve unutturmayacaklarını
vurgulayan Koç, Bosna Her-
sek'teki hukuki süreçlerin de ta-
kipçisi olacaklarının altını çizdi.
TİKA Saraybosna Program Koor-
dinatörü Ömer Faruk Alımcı da

Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki
darbe girişimi sırasında canlarını
feda eden şehitler anısına, Saray-
bosna'da da 251 fidan dikilmesi-
nin son derece anlamlı olduğunu
söyledi. www.timebalkan.com’an
alınan bilgilere göre; Bosna Her-
sek'in Tesanj şehrinde, "15 Tem-
muz'a BosnaHersek Bakışı"
konulu bir panel ve fotoğraf ser-
gisi düzenleyeceklerini aktaran
Alımcı, yaptıkları
faaliyetlerde Bosnalı yerel ma-
kamların ve halkın da kendilerine
destek olduğunu dile getirdi.

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk'un başkenti Ti-
ran'da 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik

Günü dolayısıyla "Demokrasi
Zaferi Yürüyüşü" yapıldı. Türki-
ye'nin Tiran Büyükelçiliği hima-
yesinde düzenlenen etkinlikte
katılımcılar, Rahibe Teresa Mey-
danı'nda Türkiye ve Arnavut-
luk bayrakları eşliğinde suni göl
parkına doğru yürüdü. Etkin-
likte "15 Temmuz Şehitler Yolu"
ve şehitler anısına çınar ağaçları-
nın dikildiği "15 Temmuz De-
mokrasi Parkı"nın açılışı yapıldı.
www.timebalkan.com’un
A.A’dan aldığı bilgilere göre:
Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi
Murat Ahmet Yörük, yaptığı ko-

nuşmada, FETÖ'nün hain
darbe girişiminin Türki-
ye'nin tarihinde yaşanan
en kanlı terör eylemi oldu-
ğunu belirterek, "Bu kanlı
terör eylemi ve darbe giri-
şimi, Türk milletinin kanı
ve canı pahasına anayasal
düzenine, parlamentosuna ve
meşru hükümetine sahip çıkma-
sıyla akim bırakılmıştır." şek-
linde konuştu. FETÖ'nün
özellikle eğitim, diyanet ve sağ-
lık alanında Arnavutluk'ta mev-
cudiyetini devam ettirdiğini dile
getiren Yörük, FETÖ'nün varlığı
ne kadar derinleşirse Arnavut-
lukvatandaşlarına yönelik zara-
rın o kadar büyük olacağını
söyledi. Tiran Belediye Başkan
Yardımcısı Arbian Mazniku da

15 Temmuz'un sadece yürüyüş
değil, iki ülke arasındaki dostluk
bağlamında Tiran'da hatırlanma-
sından dolayı ayrı memnuniyet
duyduğunu ifade ederek, "O
günde tüm tarihe tankın, uçakla-
rın, helikopterin ve gücün mille-
tin gücü karşısında ne kadar
zayıf kaldığı yönünde en büyük
ders verilmiştir. Bu andan tüm
dünyadaki demokrasiye verile-
bilecek daha güçlü bir dersin ol-
madığına inanıyorum" dedi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kap-
samında, Saraybosna'daki Türkiye-Bosna HersekDostluk

Ormanı içinde 251 şehit anısına 251 fidan dikildi

251 şehit anısına 
251 fidan dikildi

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü
dolayısıyla Kosova'nın baş-

kenti Priştine'de anma töreni
düzenlendi. Türkiye'nin
Priştine Büyükelçiliği tara-
fından düzenlenen
törene, Kosova'nın Birinci
Başbakan Yardımcısı ve Dış-
işleri Bakanı Behgjet Pacolli,
Kamu Yönetimi Bakanı
ve Kosova Demokratik Türk
Partisi (KDTP) Genel Baş-
kanı Mahir Yağcılar, KDTP
Milletvekili Müferrah Şinik,
Prizren Belediye Başkanı
Mütaher Haskuka'nın yanı
sıra Kosova Meclisi milletve-
killeri ile ülkedeki Türk ve yerel
kurum ve kuruluş temsilcileri
katıldı. Tören, bir dakikalık saygı
duruşu ile Türkiye ve Koso-

va'nın milli marşlarının okunma-
sıyla başladı. Büyükelçi Sakar,
buradaki konuşmasında, 15
Temmuz'daki terör saldırısında
şehit düşen 251 kişiyi anmak ve

başta FETÖ olmak üzere tüm
terör örgütlerini kınamak adına
burada toplandıklarını ifade etti.
Sakar, "15 Temmuz 2016 gecesi,

yıllarca eğitim hareketi kisvesi
arkasına gizlenmiş, kanun dışı
yöntemlerle devletin tüm önemli
kurumlarına sızmış bir terör şe-
bekesinin dini istismar edip

kendi amaçları doğrultusunda
çarpıtarak radikalleştirdiği
hatta robotlaştırdığı kendi in-
sanlarımızın saldırısına ve
ihanetine uğradık." dedi.
www.haberler.com’a göre; 15
Temmuz gecesi darbeye geçit
vermeyip demokrasiyi, ülke-
lerini ve insanlarını koruduk-
larını vurgulayan
Sakar, "Halkımızın bu hain
saldırı karşısında meydan-
larda sergilediği demokratik
direniş ve başta Cumhurbaş-

kanımız olmak üzere siyasi li-
derlerimizin sergilediği dirayetli
tutum sayesinde bu terör saldırı-
sını akamete uğratabildik." ifade-
lerini kullandı.

Priştine’de Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SARAYBOSNA'DA 

Arnavutluk da 15 Temmuz
şehitlerini andı
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Yunanistan'ın yeni kuşak siyasetçile-
rinden olan Mitsotakis, ülke siyase-
tine damga vuran Giritli bir aileden

geliyor.
1968'de Atina'da doğan Kiryakos Kiryakos
Mitsotakis, YDP'nin eski lideri olan ve
1989-1992 yılları arasında ( Yu-
nanistan'ın darbe dönemi ön-
cesi)  başbakanlık yapan ve
aynı zamanda Elefterios Veni-
zelos'un akrabası olan Kons-
tantin Mitsotakis'in oğlu.
Ablası Dora Bakoyannis YDP
hükümetlerinde 2006-2009 yıl-
ları arasında dışişleri bakanı
olarak görev yaptı; yeğeni
Kostas Bakoyannis ise Ey-
lül'de göreve başlamak üzere
Atina Belediye Başkanlığı'na
seçildi.
Kiryakos Mitsotakis, Atina'da Amerikan
Koleji'ni bitirdikten sonra ABD'de Harvard
Üniversitesi'nde Sosyal Bilimler eğitimi
gördü. 1990'da mezun olduğunda
"ABD'nin Yunanistan'a Bakışı" konulu
doktorası ile "Hoopes" ve "Tocqueville"
ödüllerini aldı.
Mitsotakis, daha fazla yüksek ücretli istih-
dam alanı için yatırım yapma vaadi veri-
yor.
Yeni Demokrasi'nin vaatleri arasında sınır
kontrollerini sıkılaştırmak ve ekonomik
nedenlerle ülkeye gelen göçmenlerin Tür-
kiye'ye dönüş sürecini hızlandırmak da
bulunuyor. Gözetim ve denetimi artırmak
ve üniversitelerde polisin kontrol yetkile-
rini sınırlayan yasayı değiştirmek de mu-
hafazakâr çizgideki partinin bir diğer
vaadi.
Seçim sonunda Parti genel merkezinde
seçim sonuçlarını değerlendiren Mitsota-
kis, özellikle gençlere yeni fırsatlar verece-
ğini ve işsizlikle mücadele edeceğini
söyledi.
Büyüme rakamlarını artıracağını belirten
yeni lider, ilk iş olarak vergileri düşürece-
ğini, yatırımları artıracağını, maaşları yük-
selteceğini, sağlık ve eğitim alanında
iyileştirme yapacağını kaydetti.
Mitsotakis ayrıca işsizlikle mücadele ede-
ceğini ve Yunanistan'ın sesini Avrupa sah-
nesinde daha güçlü duyuracağını ifade
etti.
Mitsotakis, seçim kampanyası sırasında
Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Kesta-
nelik bölgesini ziyaret etmiş ve burada
yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi uluslar-
arası hukuk kurallarına saygı göstermeye
davet etmişti.
Mitsotakis, iki ülke arasındaki komşuluk
ilişkilerinin önemine değinmiş ve "Bu
önemli siyasi konjonktürde karşı tarafa bir
özgüven mesajı gönderme ve komşuları-
mızla iyi ilişkiler kurma arzumuzu göster-
meliyiz. Tabii iyi komşuluk ilişkileri her
zaman uluslararası hukuka saygı çerçeve-
sinde olmalıdır." açıklamasında bulun-
muştu.
Eski ana muhalif şimdi yeni iktidar Mitso-
takis, üç yıllık sert eleştirilerin ardından ik-
tidar olunca retoriğin dozunu azalttı ve
söylemlerini yumuşatarak ekonomik bü-
yümeye ve güvenlik politikalarına odak-
landı.
ND lideri Mitsotakis yeni yatırımlar ve
daha düşük vergiler vaat ediyor. Maaşların
yükseleceğinin ve sokaklarda daha fazla
polis olacağının sözünü veren Mitsota-
kis'in bu vaatlerinin Brüksel ile ilişkilerde
zor bir dönemin başlangıcına işaret ettiği
konuşuluyor.

Yeni iktidar partisi: “Yeni
demokrasi partisi”

Yunanistan’ın en köklü partilerinden olan
Yeni Demokrasi, 1974’te Konstantin Kara-
manlis liderliğinde kuruldu ve aynı yıl yö-
netime geldi.
Karamanlis’in atalarının isminin de benze-
diği Karaman’dan (Türkiye’den) geldiği
iddia edilir.
Parti, 1974-1981 ve 2004-2009 yılları ara-
sında tek başına, 1989-1993 ve 2012-2015
yılları arasında koalisyon hükümeti olarak
iktidar oldu.
ND, 2015’teki erken seçimlerde yüzde

27.81 oy alarak 76 milletvekili çıkarmıştı.

türkiYe ile Yakın 
bağları var

1967 darbesi sonrası tutuklanarak ev hap-
sine konan Konstantin Mitso-
takis, 1968 yılında dönemin
Türk Dışişleri Bakanı İhsan
Sabri Çağlayangil'in yardımı
ile ailesiyle birlikte Türkiye'ye
kaçtı. Bu sırada Kyriakos Miçt-
sotakis henüz bir yaşındaydı.
Mitsotakis ailesi, 1974 yılına
kadar Türkiye'de ve daha
sonra Paris'te sürgünde yaşa-
yarak yıllar sonra Yunanis-
tan'a geri dönebildi.
Dolayısıyla yeni Yunan Başba-

kanı Mitsotakis 6 yıl boyunca Türkiye’de
yaşadı.
Babası Konstantin Mitsotakis Türkiye’ye
karşı ılımlı ve daha yakın bir politika için-
deydi. Oğul Mitsotakis’ten de benzer ılımlı
bir politika bekliyoruz.
Ancak yine de Kıbrıs, Akdeniz petrol ara-
maları, 12 Mil gibi konularda Yunanis-
tan’ın kendi çizgisini devam ettirecektir.

mitsotakis’i bekleYen
türk-Yunan meseleleri

Türkiye ile Yunanistan arasında evladiyelik
diyeceğimiz kronik eski sorunların yanında
yeni tanıştığımız meseleler de bulunuyor.
Eski meseleler dediğimizde, Kıbrıs meselesi,
Adalardan doğan 12 Deniz mili meselesi,
Batı Trakya, Rodos, İstanköy (Kos) mesele-
leri, İstanbul Heybeli ada Ruhban okulu,
Atina’daki cami yapımı, Batı Trakya’daki
Türklerin Lozan anlaşmasından doğan
kendi müftülerini seçme haklarının ellerin-
den alınması, Adaların anlaşma dışı olma-
sına rağmen silahlandırılması, Yunanistan
vatandaşlığını kaybedip Haymatlos olan
Türk soyluların durumu, Yunanistan’daki
Türk vakıf yerleri gibi meseleler var.
Yeni meseleler ise oldukça iddialı mesele ol-
maya namzet aslında. Kıbrıs adası açıkla-
rında Akdeniz’de petrol aranması olayı,
ABD’nin Türkiye’nin dibine kara sınırına sa-
dece 50 Km. mesafedeki Dedeağaç (Türkle-
rin yaşadığı Batı Trakya bölgesi içinde)
askeri yığınak yapması ve ortak tatbikatlar
yapması, 15 Temmuz hain Feto darbe girişi-
minden sonra yine aynı yere yani Dedeağaç
bölgesine kaçırılan Türk askeri helikopteri
ve iade anlaşmamız olmasına rağmen iade
edilmeyen darbeciler, adalarda İsrail ile ya-
pılan ortak askeri tatbikatlar, Türkiye üzerin-
den Yunanistan’a geçen sığınmacı
göçmenler (Mülteciler) , iki ülke arasındaki
vize problemi gibi meseleler…

ülkedeki türklerin 
siYasi başarısı

Yunanistan İçişleri Bakanlığınca açıklanan
resmi olmayan verilere göre, Rodop ilinde
Değişiklik Hareketi Partisinden (KİNAL)
İlhan Ahmet, İskeçe ilinde Radikal Sol İttifak
Partisinden (SYRİZA) Hüseyin Zeybek ve
KİNAL’den Burhan Baran milletvekili seçildi.
İskeçe’de asıl mesleği psikiyatr olan 58 yaşın-
daki Baran ilk defa Yunan parlamentosuna
girerken, Ahmet ve Zeybek 2015’te yapılan
seçimlerde listelerinde birinci olarak seçilmiş-
lerdi.
Bu seçimlerde İskeçe ilinde uzun bir aradan
sonra yeniden 2 Türk milletvekili seçilerek
büyük başarı gösterdiler.

arnavutlar dört 
vekil çıkardı

Bu arada Yunanistan’da yaşayan Arnavut
asıllı vatandaşlar da 4 milletvekili çıkarmayı
başardılar. Yunanistan’da seçilen Arnavut
asıllı milletvekilleri ise şunlar:
Anxhela Filo = Yeni Demokrasi Partisi (ikti-
dar)
Jorgos Trihas = Syriza (Tsipras'ın partisi)
Fatos Malaj = Kinima Allagis (PASOK ittifakı)
Eda Gemi = Kinima Allagis (PASOK ittifakı)
Kriston Ducis = Elleniki Lysi
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24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
Merkezi (BASAM) Başkanı

Yunanistan
seçimlerinin analizi

BİTTİ...

Yunanistan’da başbakan seçilen Kiryakos Mitsotakis'i ilk tebrik eden yabancı lider Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Mitsotakis ile telefonda görüşen Erdoğan,

sonuçların Türkiye - Yunanistan ilişkileri ve bölge için hayırlı olması temennisinde bulundu
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Bilindiği gibi, 213 sayılı VUK’ na göre sahte fatura düzenle-
me fiilleri 6736 sayılı Yeni Mali Af Yasası hükümlerine
göre;  25.11.2016 tarihine kadar müracaat edilmesi halinde

yapılandırma Yasasından faydalandırılabilmektedir. 19.08.2016
gün ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanarak yürürlüğe
giren ” Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin”
Yasa hükümlerine göre sahte fatura kullanma fiilleri nedeniyle
haklarında cezalı tarhiyat yapılan gerçek ve tüzel kişiler açtıkları
davalardan vazgeçmeleri halinde cezalı tarhiyatlar sonlanabilmek-
tedir. Tarhiyatın durumuna göre kesinleşmemiş ve/veya dava saf-
hasında bulunan alacaklar 6736 sayılı Yasa’nın 3. Maddesine göre
Yasadan önemli avantajlar ile faydalanabilmektedirler. 

BU DURUMDA ;
Vergi mahkemesinde devam eden davaların geri çekilmesi halinde
vergi aslının %50’si ödenerek, buna bağlı bakiye verginin %50’si
ile vergi ziyaı cezaları ve gecikme faizleri tümüyle silinmektedir. 
Yine Danıştay da veya Bölge İdare Mahkemesinde devam eden
davalarda da birinci derecede Vergi mahkemesinde de verilen
kararın mükellef aleyhine hükme bağlanması nedeniyle, mükelle-
fin itiraz veya temyiz yoluyla davayı temyiz etmesi halinde vergi
aslının tümü ödenecektir. Buna bağlı olarak, vergi ziyaı cezaları
ve gecikme faizleri tümüyle terkin edilmektedir.  
Mükellef hakkında 3 kat vergi ziyaı cezası varsa bunlarda yine
6736 sayılı Yasa’nın mad. 3 hükmüne göre Yasadan faydalanıla-
caktır. 
Defter ve belge ibraz etmeyenler açısından bunların vergi ve ceza
tarhiyatları Yasa’nın mad. 3 hükmünden faydalanılacaktır. Bu
mükellefler ile ilgili VUK mad. 359 hükmüne göre ceza davaları
etkilenmeyecektir. Bu mükelleflerin reddedilen KDV’ leri ve 3 kat
vergi ziyaı cezaları hakkında 6736 sayılı Yasa’nın mad. 3 hük-
mündeki olanaklardan yararlanmak için 31.10.2016 tarihine kadar
Genel tebliğ ekindeki Ek3-A dilekçesi verilecektir. 
Dava koşulu: VUK mad. 359 hükmüne göre vergi suçları için ida-
renin dava açabilmesi için yazılı olur veya mütalaa koşulu gerekli-
dir. Vergi idaresi yapılandırma yapıldığı için defter ve belgeleri
incelemeyecek ve buna göre artık dava açma olanağı kalmayacak-
tır. (6736 sayılı Yasa mad. 5) Matrah artırımı yapılan yıllarla ilgili
artık vergi suçu olsa bile yapılandırma yapıldığı için sahte belge
kullanma fiili nedeniyle suç duyurusunda bulunulamaz.
İncelemenin sürdürülmemesi için matrah artırımının KDV ve
Kurumlar, Gelir vergisi açısından yapılması zorunludur. (6736
sayılı Yasa mad. 5/7)
671 sayılı KHK ile infaz Kanununda Yapılan Düzenlemeler: 213
sayılı Vergi Usul Kanunun 359. Maddesi sahte belgeler düzenle-
yenler ile kullananlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası öngör-
mektedir. Uygulamada suçta tekerrür yoksa asgari halden 3 yıl
ceza verilmekte ve TCK 43 uygulanarak ceza ¼ oranında artırıl-
maktadır. Sonuç olarak bu suçları işleyenlere bir takvim yılı için 3
yıl 9 ay ceza verilmektedir. 671 sayılı KHK ile infaz Kanununda
yapılan düzenlemeler sonucunda 4 yıl ceza alanlar hiç hapis yat-
mayacaktır. 671 sayılı KHK ile 31.07.2016 tarihine kadar işlenen
suçlar için geçerli  sayılacaktır. Dolayısıyla 31.07.2016 tarihine
kadar işlenen sahte fatura kullanma fiilleri nedeniyle bir anlamda
Af hükmü geçerlidir. Ancak aynı iddianame ile birden fazla tak-
vim yılına ilişkin ceza davası açılmış ise 1 yıl bu aftan faydalana-
cak, diğer yılların cezaları ise infaz edilecektir. Örneğin; bir
mükellef hakkında 2011 ve 2012 yılları için sahte fatura suçundan
dava açılmış ise, böyle bir durumda Mahkeme her yıl için 3 yıl 9
ay cezaya hükmedecektir. Cezalar toplandığında infaz edilecek
ceza ay olarak 90 ay olacaktır. Hükümlü 90 ayın 45 ayını iyi hal
ile yatarsa 24 ayda denetimli serbestlikten faydalanacak ve netice-
de 21 ay hapis yatacaktır. (Bkz: OFLUOĞLU Rahmi, Vergi
Suçuna Çifte Af, 671 KHK Naylon Faturaya (SMİYB) Af,
21.08.2016, Adaletbiz, Güncel Hukuk Haberleri) 
Sonuç olarak, 6736 sayılı Yasa’nın 3 ve 5. Mad hükümleri önemli
bir hüküm olduğu için 2011 ila 2015 yılları ile ilgili KDV,
Kurum, Gelir vergileri açısından sahte fatura kullananlar yönün-
den mutlak surette matrah artırımı yapılması önermekteyiz. Öte
yandan, vergi Yargısında davası devam eden mükellefler bu dava-
larını geri çekmeleri halinde önemli maddi avantajlar elde edecek-
lerdir. Ancak, burada devam eden davanın geri çekilmesiyle bir-
likte mükellefin durumuna uygun ödeme planındaki taksitlerin
yerine getirilmesi gerekecektir. Ödemeler aksatıldığı takdirde
aftan yaralanma imkanı kaybolabilir. Her yıl bazında iki kez öde-
meme olanağı bulunmaktadır. 
Sahte fatura kullanımı nedeni ile kendilerine 3 kat cezalı tarhiyat
yapılan mükellefler bu konuda Asliye Ceza veya Yargıtay’ da
devam eden ceza davalarına 6736 sayılı yasanın 3’üncü maddesi-
nin bir etkisi yoktur. Ancak vergi mahkemesindeki davasını geri
çeken ve 6736 sayılı Yasa mad. 3 hükmünden faydalanan mükel-
leflerin bu durumu ceza dosyalarına eklemeleri zorunludur. Başka
bir ifade ile ödeme planı, yapılandırma dilekçesi, ödeme makbuzu
ve vergi yargısındaki devam eden dosyanın geri çekildiğine ilişkin
bütün evrakların ceza dosyasına konulmasında yarar görülmekte-
dir. Çünkü bir anlamda fiil ile ilgili kamu zararı telafi edilmiş
olmaktadır. Bu durumun ceza dosyası ile irtibatlandırılmasında
yarar görülmektedir.  
Matrah artırımı veya vergi artırımından  faydalanmak  isteyip
daha sonra  bu  taleplerinden  çeşitli sebeplerle caymak  isteyenler
konuyla ilgili  25.11.2016 tarihine kadar ilgili vergi dairesine baş-
vurup  bu talebinden vazgeçebilirler.  Aynı  şekilde  6736 sayılı
yasanın  diğer maddelerine göre talepte bulunup daha sonra şu
veya bu  sebeple talebinden  caymak  isteyenler de  25.11.2016
tarihine kadar  ilgili  vergi dairesine müracaat  edip  bu istemlerin-
den  vazgeçebilirler. (Bkz. 2016/1 sayılı  Bazı Alacakların
Yeniden  Yapılandırılmasına İlişkin İç Genelge) (Yine bkz.
Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 12.10.2016 gün ve
103043 sayılı  özelgeleri)
Yapılandırma talepleri   Türkiye’nin  muhtelif vergi daireleri
bazında  gerçekleştirilecekse alacaklı tahsil dairesi  hangisi ise bu
tahsil dairesi bazında  ayrı ayrı dilekçelerle  6736 sayılı yasaya
göre başvurular yapılmalıdır.   Sadece internet üzerinden  yapılan-
dırma talebi  gib.gov.tr adresinden yapılabilir.   Ancak, Türkiye
çapında pek çok  vergi dairesinde borç gözüküyorsa yine internet
üzerinden ayrı ayrı  yapılandırma yapılabilir.  Borç muhatabı
kurum ise, yine şirketin kullanıcı adı, parola ve şifresiyle yapılan-
dırma işlemi  gerçekleştirilebilir. Dileyen mükellefler yine ayrı
ayrı  tahsil dairesi bazında  posta ile taahhütlü  kağıt ortamda
yapılandırma isteminde bulunabilir.  Ödemeler kredi kartıyla
30.11.2016 tarihine kadar gerçekleştirilebilir. 
Anonim veya limited şirket ortakları da  şirketteki ortaklık payı
kadar  6736 sayılı yasaya göre yapılandırma  talebinde  bulunabi-
lirler.  (md. 2a.) Aynı şekilde mirasçılar, kefil, şirket ortağı, kanuni
temsilci, YMM gibi sorumluluk nedeniyle  kamu  borçlusu sayı-
lan kişilerin  de  kimlik  bilgileri  ile asıl  borçlu ile birlikte  yapı-
landırma talebinde bulunabilirler.  Tüzel kişilikler adına  yapılacak
başvurularda  mutlak surette limited şirket müdürleri veya
AŞ’lerde yönetim kurulu  başkanı  veya imza yetkilisi  kimselerin
başvuru dilekçesine imza sirkülerini ekleyerek talepte bulunması
gerekir.   Bu konuda  süren davalar varsa  davadan  vazgeçilmesi
de ayrıca gereklidir. 
Yasa ile ilgili müracaat süresi bitmeden önce konuyla ilgili tered-
düt yaşanması durumunda Gelir İdaresi Başkanlığından yazılı
görüş talep edilebilir. 

Nazlı Gaye ALPASLAN

SAHTE FATURA
KULLANIMI 

1955 yılında, Ankara’ya
Esenboğa adında bir
havalimanı kuruldu. Hiç

merak ettin mi, bu havalima-
nının adı neden Esenboğa?
Sözlüğe bakarsan anlamının
'gürleyen boğa' olduğunu
göreceksin. Halbuki bu hava-
limanının adının arkasında,
Yıldırım Beyazıt’ın hezimeti,
Türk tarihinin en ağır imti-
hanlarından biri var. ''Rum
diyarında melik olan Yıldırım
Bayezid! Bil ki, biz kudret ve
iktidarımızla insanlık alemi-
nin en büyük kısmını tab'amız
haline getirmiş bir hükümda-
rız.'' demişti Timur mektu-
bunda. Durum tam olarak
böyleydi; İşte, 1402'de cereyan
eden ve Osmanlıları meşhur
fetret devri içerisine sokan
Ankara Savaşı’ndan sonra dil-
lere destan olan Esenboğa`nın
öyküsü…

TİMUR'UN BİR NUMA-
RALARI ADAMLARIN-

DAN İSENBUGA

Bugün Ankara'daki havalima-
nından tanıdığımız isim
Esenboğa, aslında Timur’un
komutanlarından birinin adıy-
dı. “Isenbuğa” mutlu öküz”
anlamına geliyordu. Şimdi
çocuklara nasıl  “Arslan“ adı
verilirse o dönemlerde de
boğa, öküz ve manda gibi
isimler verilirdi. Moğol
hükümdarı Cengiz Han'ın
soyundan geldiği için ‘‘Han’’
unvanını taşıma hakkı vardı
ama Isenbuga her şeyiyle
Timur'un emrindeydi; kuman-
dası altındaki birliklerle
Timur'la beraber diyar diyar
gezip savaşıyordu. Kendisi,
Ankara Savaşı'nda ön plana
çıkan filli birliklerin komuta-
nıydı.
Biraz daha baştan başlayalım
ve Ankara Savaşı’na dönelim:

TİMUR'LA ANKA-
RA'DA KARŞILAŞTI-

LAR

Timur; Bir dönemin rakip
tanımaz Moğol hükümdarı.
Osmanlı genişlemesini ve
fetihlerini 50 yıl geciktirmiş,
kazanılan bir çok toprağın
elden çıkmasına neden olan
savaşın düşman eliydi. Bir
yandan Sultan Bayezid Han,
bir yandan Timur, Anadolu
üzerindeki beylikleri tebaası
haline getirmeye çalışıyorlar-
dı. Yaşanan karşılıklı taarruz-
lar büyük bir savaşı artık kaçı-
nılmaz hale getirmişti. Ankara
Savaş’ı olmadan önce Timur,
Yıldırım Bayezid’e dört mek-
tup göndermiş, Yıldırım
Bayezid dört mektupla ona
cevap vermişti. Ancak bu
yazışmalar,  Ankara Savaşı'nı
önleyemeye yetmedi. Aksine,

ortalık iyice kızıştı.

BEYAZIT BOZGUNA 
UĞRADI

Yıldırım Beyazıd ve Timur, 20
Temmuz 1402 tarihinde,
Ankara'nın Çubuk Ovası'nda
muharebeye başladı.
Timur’un ordusuna bağlı
Anadolu Beylikleri kendi bay-
raklarını açınca, Beyazıt’a
bağlı Anadolu beylikleri de
Timur’un ordusundaki
Anadolu Beyliklerinin safına
geçerek Osmanlı ordusundaki
dengeleri alt üst etti. Rumeli
ve Sırp birlikleriyle Yeniçeriler
dışındaki güçlerin kendilerine
sırt çevirip Timur’un tarafına
geçmesiyle Beyazıt tam anla-
mıyla hayal kırıklığına uğradı.
İsen Buga'nın fillerini ön hat-
lara sürmesi üzerine tam bir
bozguna uğradı. Adım adım
mücadeleyi kaybeden
Osmanlı ordusu, mağlup olu-
nan cephelerden çekilmeye
başladı. Timur ise, son emrini
vermek için hazırdı: Beyazıt’ı
sağ ele geçirin!
Ankara Savaşı’nın Türk tari-
hindeki hezimeti sadece yenil-
giyle bitmedi. Timur’un esir
tuttuğu Beyazıt’a yaptığı
işkenceler de bir o kadar acıy-
dı. Tabii bu yıllardır bir riva-
yet mi, yoksa gerçek mi diye
tartışılsa da; Timur'un
Yıldırım Bayezid'i demir bir
kafes içine hapsederek şehir-
lerde alay konusu olarak gez-

dirdiği rivayeti çok yaygın.
Evliya Çelebi de bu durumun
gerçekliğine parmak basan
alimlerden sadece biri.

OSMANLI HÜKÜMDA-
RINA BU YAPILIR MI!

Önemli bazı tarihi kaynaklar
olayı şöyle anlatıyor: Yıldırım
Bayezid yolculuk sırasında,
Timur'un askerlerinin bakışla-
rından rahatsız olması veya

savaşın yorgunluğu nedeniyle
bir taht-ı revanda yolculuk
etmek istedi. Timur ise,
Beyazıt’ı demir bir kafese
koyarak bütün Ankara’yı par-
maklar içinde sürükleyerek
geçirdi. Türk tarihinin yaşa-
nan en büyük skandalların-
dan biriydi bu: Kosova
Savaşı’nda düşmana amansız
darbeler indiren ve 1396 ‘da
Niğbolu’da Haçlı ordularını
darmadağın eden Osmanlı
hükümdarını demir bir kafes-
te, şehrin ortasında sürükle-
mek!

İSEN BUGA'NIN
KARARGAHI BUGÜN-
KÜ ESENBOĞA HAVA-

LİMANI

Cengiz Han soyundan gelen
Isenbuga, Yıldırım Beyazıt ile
Timur arasında, 1402`de
Ankara dolaylarında yapılan
savaşta karargâhını bugün
kendi adıyla anılan yerde kur-
muştu. Bugün o karargahın
bulunduğu yerde, Esenboğa
adındaki havalimanı duruyor.

Ankara'daki havalimanının adı sanıldığı gibi 'gürleyen boğa' anlamına gelmi-
yor. Esenboğa, Beyazıt'a karşı savaşan Timur'un komutanlarından biriydi

Esenboğa Havalimanı’nın
adında kara bir tarih var

m.alpaslan@windowslive.com
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Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ)
posta, kargo, lojistik, e-ticaret ve sigortacılık faaliyet-
lerinin yanı sıra PTTBank ile müşterilerine daha ula-

şılabilir bir hizmet sunuyor. Türkiye genelinde hiçbir
banka ve banka ATM’sinin bulunmadığı yerleşim yerle-
rinde PTTBank müşterisi olsun olmasın tüm vatandaşların
ATM’de yapacağı işlemler, hem kartlı hem de kartsız ola-
rak PTTMatik’lerde kolayca gerçekleştirilebiliyor. PTTKart
ile PTTMatik’lerde emekli maaşı ve yardım ödemesinden,
para yatırma, para çekme, başka hesaba para aktarma ve
bakiye sorgulama, anlaşmalı banka kredi kartı tahsilatına
kadar birçok işlem yapılabiliyor. PTTBank ayrıca, internet
bankacılığı ve mobil bankacılık ile hesabınız üzerinden
para transferi (hesaplar arası, mobil havale, isme havale,
ileri tarihli bankaya havale, EFT işlemleri aynı gün), GSM,
telefon, elektrik, su, doğalgaz ve anlaşmalı kurum tahsilatı
gibi birçok farklı hizmetten yararlanma imkânı sağlıyor. 

7 GÜN 24 SAAT 
KESİNTİSİZ HİZMET

PTTBank hesap sahiplerinin kullanımına sunulan Maes-
tro, Troy logolu PTTKart’lar ile müşteriler, hesabındaki pa-
rayı PTTMatik’lerin yanı sıra dünyanın her yerinde hem
nakit ihtiyaçlarında hem de alışverişlerde kullanabiliyor.
Üstelik PTTKart ile PTTMatik’lerden nakit çekimine ek
olarak hesap hareketleri, para aktarma, para yatırma, fa-
tura ödeme gibi tüm bankacılık işlemleri 7 gün 24 saat ke-
sintisiz yapılabiliyor. PTTBank’ın sağladığı bir diğer
hizmet ise nakit para taşımaya gerek duymadan yurt içi ve
yurt dışında yapılacak alışverişlerden oluşuyor. Müşteri-
ler, yurt içi ve yurt dışında maestro kart kabul eden tüm iş
yerlerinde bakiyeleri kadar alışveriş yapabiliyor. İnternet
üzerinden de alışveriş imkanı sunan PTTKart, 3D Secure
satış yapan e-ticaret portallarından, SMS doğrulama yön-
temi ile güvenli alışveriş imkanı sunuyor.

PTT geniş hizmet ağıyla
vatandaşınların yanında
Türkiye çapında geniş hizmet ağıyla banka ve banka ATM’si bulunmayan yerleşim yerlerine

de hizmet götüren PTT, vatandaşların finansal ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor
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Triatlon Balkan 
Şampiyonası 
Ağustos’ta İstanbul’da

Osmaniyeli ciritçi 
Balkan Şampiyonu

HASKOVA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Badminton
Turnuvası Bulgaristan
’ın Haskova şehrinde

17 ülkeden 110 sporcunun
katılımıyla yapıldı.
Turnuvaya katılan Erzincanlı
Milli sporcular çok başarılı

maçlar yaparak Türkiye’yi en
iyi şekilde temsil ettiler.
www.timebalkan.com’a göre;
bu turnuvada Türkiye’yi 4
Erzincanlı milli sporcu tem-
sil etti. 4 sporcuda oynadığı
branşlarda başarılı maçlar
yaparak 3 final oynamayı
başardılar. Karışık çiftlerde
Emirhan Budak ve Yasemen

Bektaş, çift kızlarda Cansu
Erçetin ve Yasemen Bektaş
şampiyon olurken, çift
erkeklerde de final de yeni-
len Abdulsamet Özdemir ve
Emirhan Budak ikinci oldu-
lar. Bu sonuçlara göre milli
sporcular iki birincilik bir de
ikincilikle Türkiye’ye dön-
düler. 

İSTANBUL/BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul'da düzenlenecek Balkan
Triatlon Şampiyonası'nda
Türkiye'yi temsil edecek milli spor-

cular belli oldu. Türkiye Triatlon
Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya
göre, 3-4 Ağustos tarihlerinde gerçek-
leştirilecek şampiyonada Türkiye'yi
yıldız, genç ve elit kategorilerinde top-
lam 29 sporcu temsil edecek.
İstanbul'un Kartal ilçesinde gerçekleş-
tirilecek müsabakalarda mücadele ede-
cek sporcular, 5 Temmuz'da
Balıkesir'de yapılan seçme testi ve 13-
14 Temmuz tarihlerinde Eğirdir'de
yapılan triatlon müsabakaları sonra-
sında belirlendi. Yıldız ve genç katego-
risi sporcuları kamplarını 17-31
Temmuz tarihlerinde Sakarya ve
Gebze'de gerçekleştirecek. 

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...

         

Bulgaristan’da Erzincan rüzgarı esti

OSMANİYE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Osmaniyeli Oğuzhan Usta,
İstanbul’da düzenlenen
Balkan U18 Şampiyonası’nda cirit

atmada altın madalya kazandı.
www.timebalkan.com’un haberine göre;
İstanbul’da 16 ülkeden 253 atletin katılı-
mıyla yapılan Balkan U18
Şampiyonası’nda Türkiye, madalya sıra-
lamasında ilk sırayı elde etti. Toplam 54
sporcuyla yarışmalara katılan Milliler, 11
branşta şampiyon olurken, 12 ikincilik,
10 da üçüncülük kazanarak toplam 34
podyum yakaladı.

Sırbistan dostluk 
yarışından 3 madalya

BELGRAD
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Belgrad’da yapılan
Salcano Türkiye-
Sırbistan MTB Dostluk

yarışında milli sporcuları-
mız bayrağımızı dalgalan-
dırdı. Türkiye, Sırbistan,
Yunanistan, Bulgaristan,
Romanya, Makedonya,
Bosna Hersek, Güney Rum
Kesimi’nden toplamda 120
sporcunun pedal çevirdiği
yarışlar büyük çekişmeye
sahne oldu. 
Geçen hafta Sırbistan’da
yapılan Balkan Dağ Bisikleti
Şampiyonasında ülkemizi
başarıyla temsil ederek şanlı
Türk Bayrağımızı
Sırbistan’da dalgalandıran

Kayserili sporcularımız
Furkan Akçam, Davut
Duman, Funda Taşkın başa-
rıya doymuyor. www.time-
balkan.com’dan alınan bil-
gilere göre; Salcano Türkiye
- Sırbistan MTB Dostluk
yarışında, Yıldız erkekler
kategorisinde Furkan
Akçam birinciliği, Davut
Duman ise ikinciliği elde
ederken, yıldız bayanlar
kategorisinde Funda Taşkın
ise ikinci olarak gümüş
madalyanın sahibi olarak
kürsüye çıktılar. 
Gençlik ve Spor İl Müdürü
Murat Eskici, başarılı milli
sporcuları ve antrenörleri
Hasan Bayraktar’ı tebrik
ederek, başarılarının deva-
mını diledi.


