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sınır öTesi kardeşliği
dışişleri Bakan
Yardımcısı, Avrupa Birliği
(AB) Başkanı Faruk
Kaymakcı, Bulgaristan'la
yakın ilişki içinde olmayı
arzu ettiklerini söyledi.
Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki sınır ötesi iş
birliği kapasitesinin
artırılarak Avrupa bölgesel uyumuna katkı sağlamayı amaçlayan
Bulgaristan-Türkiye
"Interreg-IPA" Sınır Ötesi
İş Birliği Programı" kapsamında hibe kazanan

projelerden 23'ü,
Bulgaristan Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık
Bakanlığında düzenlenen
programla tanıtıldı.
Bulgaristan Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık
Bakan Yardımcısı Denitza
Nikolova, programın
açılışında, Avrupa
Birliği'nin (AB) 2014-2020
dönemini kapsayan programa sağladığı 28 milyon Euro’luk bütçeyle
önemli ortaklıklar yürüttüklerini belirtti. 8’de

kosova’da

RUHU
ŞAD
OLSUN

Türkiye’nin Batı
Trakya kararlılığı

web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...

Türkiye ve Bulgaristan’ın

ISSN-2146-085X

İz. PİM. PP 104

600 YILLIK TARİHİN AZİZ HATIRASINA

29 TEMMUZ 2019 PAZARTESİ - Y›l: 12 Say›: 520

Balkan
Günlüğü

Türkiye Batı Trakya konusundaki kararlılığını bir kez daha gösterdi. Sadık
Ahmet’in Gümülcine’deki anma töreninde çok sayıda siyasi hazır bulundu

¥ Batı Trakya’da, Dostluk Eşitlik Barış
Partisi’nin (DEB) kurucusu ve ilk Genel
Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 24.
yılında dualarla anıldı. Dostluk Eşitlik
Barış Partisi tarafından Dr. Sadık
Ahmet‘in Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen
anma törenine, Türkiye Büyük Millet
Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa
Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Grup Başkanvekili Engin Altay, İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet
Partisi Genel Başkanı Temel
Karamollaoğlu, BBP Genel Başkanı
Mustafa Destici, Türkiye’nin Atina
Büyükelçisi Burak Özügergin, Edirne
Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Bulgaristan Dost Partisi Genel
Başkanı Lütfü Mestan, Avrupa Hür
İttifak Partisi (EFA) Genel Başkan
Yardımcısı Martha Bainka, Edirne
Müftüsü Emrullah Üzüm, Trakya
Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu ve
çok sayıda Batı Trakya Türkü katıldı. 3’te

YTB’den
Köprü
Akademi
sertifikaları

‘erken seçim’ sesleri
¥ Kosova'da Ramush
Haradinaj'ın başbakanlıktan istifa etmesinden sonra muhalif
liderler erken seçim
talebinde bulunmaya
başladı. Merkezi
Lahey'de olan
Uluslararası Kosova
Savaş Suçları Özel
Mahkemesi tarafından savaş suçlusu şüphelisi olarak davetiye
alan Ramush
Haradinaj'ın, başbakanlık koltuğundan

ayrılması sonrası gözler Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi'nin
erkem seçim kararı
için açıklama yapmasına çevrildi. Muhalefet
partileri ise, erken
seçimin derhal ilan
edilmesini talep etti.
Muhalefet, seçim tarihinin belirlenmesi için
Cumhurbaşkanı
Thaçi'nin, siyasi parti
liderleriyle istişare
temaslarını başlatmasını istedi. 4’te

Ömer gibi Harbi
ve Hasbi olmak
rifat saiT

sayfa 3’te

Işılay
Saygın

Yunanistan’da yeni
hükümete güvenoyu
¥ Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara
gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti güvenoyu aldı. Hükümet
programına ilişkin yaklaşık 3 gün
süren Meclis Genel Kurulu
tamamlandı. Süreç sonundaki
oylamada tamamı ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile
hükümet programı onaylandı.

Mecliste 300 milletvekilinden
142'si ise "hayır" oyu kullandı.
Ekonomiye ağırlık verilen hükümet programında, güvenlik,
savunma, göç ve dış politika
konuları da önemli yer tuttu.
Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Başbakan
Kiriakos Mitsotakis icraat sözü
vererek, "Halk bize güvendi.

Sorumluluğumuz ağır. Yunan
halkını iyileştirmeye çalışmadığım
bir gün bile olmayacak" dedi.
Eski Başbakan ve SYRIZA lideri
Aleksis Tsipras ise hükümetin
ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için 1,8 milyar Euro değerinde kaynağa ihtiyacı olduğunu ve
bütçede bunun yer almadığını
iddia etti. 5’te

Kr uar nga:

PËRFITONI GRANT DERI NË 20%
TË VLERËS SË KREDISË

Mbështetur nga:

¥ Yurtdışı
Türkler ve Akraba
Toplulukları
Başkanlığı (YTB)
desteğiyle Köprü
Derneği tarafından
gerçekleştirilen
“Köprü Akademi”
projesinin sertifika
dağıtım programı
Ankara’da düzenlendi. YTB Başkanı
Abdullah Eren,
Balkanların Türkiye
için önemli olduğunu vurgulayarak
gençlerin kendilerini
geliştirmeleri gerektiğini söyledi. 3’te
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PTT AŞ ve Yunus Emre Enstitüsü’nden

külTürlErArAsı iŞ birliği
PTT AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kenan Bozgeyik: “Dünyadaki hizmet ağımızı Yunus Emre
Enstitüsü ile paylaşacağız” derken, Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş: “PTT AŞ, Türkiye’yi dünyayla bağlayan bir kurumdur. Enstitümüz bu bağın manevi, kültür ve dil tarafını dolduracak” şeklinde konuştu

P

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

TT AŞ ile Yunus Emre Enstitüsü arasında uluslararası boyutta yürütülen bazı proje ve
faaliyetler alanında iş birliğine gidilmek amacıyla protokol imzalandı. Posta ve Telgraf Teşkilatı
Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türk kültürünü, sanatını ve dilini yurtdışında temsil eden ve kültürlerarası
bir köprü vazifesi gören Yunus
Emre Enstitüsü ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında enstitünün faaliyetlerini geniş hizmet ağı
ile dünyaya ulaştıracak. PTT AŞ
Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü Kenan Bozgeyik, Yunus
Emre Enstitüsü’nün Türkiye ve
dünyada birçok önemli faaliyeti olduğunu belirterek, “Yunus Emre
Enstitüsü dünyanın birçok yerindeki insana ulaşıyor ve hizmet veriyor. İmzaladığımız protokolle PTT
olarak posta, kargo ve özellikle lojistik alanında hizmetlerimizi enstitü ile paylaşacağız” dedi. PTT
iştiraklerinden PTT Anadolum
AŞ’nin faaliyetleri ile bankacılık
alanlarında, uluslararası işbirliğini

bir adım ileriye götüreceklerini
vurgulayan Bozgeyik, “Bu kuruluşlarımızla bir yandan dünya markası olma yolunda attığımız
adımları ileriye taşımak bir yandan
ülkemize ve insanımıza hizmet
etmek ve sosyal, kültürel iş birliklerini daha genişletmek üzere faaliyetlerimizi devam ettireceğiz” diye
konuştu. Dünyanın ihtiyaç duyduğu barış ve huzurun tesisi için
kurulduklarını ifade eden Yunus
Emre Enstitüsü Başkanı Şeref Ateş,
“Dünyanın çeşitli yerlerindeki 58
merkeziyle Türkiye’deki pozitif havayı dünyayla paylaşmayı amaçlıyoruz. PTT de Türkiye’yi dünyayla
bağlayan bir kurumdur. Enstitü bu
bağın manevi, kültür ve dil tarafını
dolduracak” dedi.
İki kurum arasındaki iş birliği ile
güçlerinin birleşeceğini belirten
Ateş, “Protokol, hizmetlerimizin
daha hızlı bir şekilde dünyaya ulaşması ve PTT ağlarının Yunus Emre
Enstitüsü tarafından da kullanılarak Türkiye’nin ürettiği kültürün
ve değerlerin dünyaya taşınması
için ilk adım niteliği taşıyor” diye
konuştu. Konuşmaların ardından
Bozgeyik ve Ateş tarafından işbirliği protokolü imzalandı.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ), Türk kültürünü, sanatını ve dilini yurtdışında
temsil eden ve kültürlerarası bir köprü vazifesi gören Yunus Emre Enstitüsü ile imzaladığı iş birliği protokolü kapsamında enstitünün faaliyetlerini geniş hizmet ağı ile dünyaya ulaştıracak

BiZ SiZi

TANIYORUZ

Türk öğrenciler
Karadağ'da
tecrübe
kazanacak
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen 2019 Tecrübe Paylaşım Programı'nın Karadağ ayağına katılan tıp ve
diş hekimliği öğrencileri, program kapsamında Karadağ'ın sağlık sistemini yakından tanıyacak

T

PODGORİTSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

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

Çünkü biz Halkın Bankası’yız.
#bizsizitanıyoruz

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) koordinasyonunda gerçekleşogramı kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve
diş hekimliği öğrencileri, bir
hafta boyunca ülkenin sağlık
sistemini yakından tanıma imkanı bulacak. TİKA koordinasyonunda Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kredi ve Yurtlar Kurumu,
Türk Hava Yolları, Anadolu
Ajansı, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu ile Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde bu yıl
üçüncüsü düzenlenen program, Karadağ Klinik Merkezi'ne yapılan ziyaretle başladı.
Türkiye'deki farklı üniversitelerde okuyan 10 öğrenci, ülkenin en büyük sağlık
merkezinin çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.
www.haberler.com’a göre;
TİKA Podgorica Koordinatörü
Enver Resuloğulları, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
22-29 Temmuz tarihlerini kapsayan programda, Bijelo Polje,
Rozaje ve Plav şehirlerinin de
ziyaret edileceğini söyledi.

Öğrencilerin, Karadağlı doktor
ve diş hekimlerinden detaylı
bilgi alabileceğini
kaydeden Resuloğulları, "TİK
A olarak bu programla geleceğin Türkiye ve Karadağlı doktorlarının iş birliği yapma ve
birlikte proje geliştirme davranışını kazanmasını istiyoruz."
dedi. Türkiye'den gelen öğrencilerin, Karadağ'ın kuzeyinde
genel sağlık taraması da yapacağını aktaran Resuloğulları,
programın tüm süreçlerini Karadağ Sağlık Bakanlığı ile sürdürdüklerini dile getirdi.
Programa katılan öğrencilerden İclal Karacan da Karadağlı
meslektaşlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını kaydederek,
"Karadağ'daki sağlık ve eğitim
sistemi hakkında konuşmalar
yaptılar. Biz de kendi ülkemizdeki sistemle karşılaştırma fırsatı bulduk." dedi. Kültür ve
Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın TİKA başkanlığı
döneminde, Dünya Etnospor
Konfederasyonu Başkanı Bilal
Erdoğan'ın fikri öncülüğünde
hayata geçirilen Tecrübe Paylaşım Programı ile üniversite
öğrencilerine küresel gönüllülük bilinci kazandırılması hedefleniyor.
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24. yılda da unutulmadı
Türkiye Batı Trakya konusundaki kararlılığını bir
kez daha gösterdi. Sadık Ahmet’in Gümülcine’deki
anma töreninde çok sayıda siyasi hazır bulundu

B

gÜmÜlCİNe
bAlkAN gÜNlÜĞÜ

atı Trakya’da, Dostluk Eşitlik Barış Partisi’nin (DEB)
kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet, ölümünün 24. yılında dualarla anıldı.
www.timebalkan.com’a göre:
Dostluk Eşitlik Barış Partisi tarafından Dr. Sadık Ahmet‘in Gümülcine’deki Kahveci
Mezarlığı’nda kabri başında düzenlenen anma törenine, Türkiye
Büyük Millet Meclisi (TBMM)
Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup
Başkanvekili Engin Altay, İYİ
Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı
Temel Karamollaoğlu, BBP
Genel Başkanı Mustafa Destici,
Türkiye’nin Atina Büyükelçisi
Burak Özügergin, Edirne Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Gürkan, Bulgaristan Dost Partisi
Genel Başkanı Lütfü Mestan, Avrupa Hür İttifak Partisi (EFA)
Genel Başkan Yardımcısı Martha
Bainka, Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, Trakya Üniversitesi
Rektörü Erhan Tabakoğlu, Batı
Trakya Türk Azınlığı Dayanışma
Derneği temsilcileri ile Türkiye’nin Gümülcine Başkonsolosu
Murat Ömeroğlu ve Türkiye’deki siyasi partilerin milletvekilleri katıldı. Merhum Sadık
Ahmet’in eşi Işık Ahmet ile oğlu
Levent Ahmet ve kızı Funda Ahmet’in yanı sıra Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine seçilmiş müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe
seçilmiş müftüsü Ahmet Mete,
azınlık kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri ile çok sayıda Batı
Trakyalı Türk’ün de yer aldığı
törende, Kur’an-ı Kerim
okundu, dua edildi. Sadık Ahmet’in yaşamı boyunca verdiği
mücadelelerle ilgili konuşmalar
yapıldı.

BİLİK VE BERABERLİĞİN SİMGESİ

TBMM Başkanı Şentop, törende
yaptığı konuşmada, Doktor
Sadık Ahmet’in cesaret ve kararlılıkla yaşamı boyunca verdiği
mücadelenin örnek teşkil ettiğini
belirterek, “Sadık Ahmet, Batı
Trakya Türk azınlığının birlik ve
beraberliğinin simgesi haline
gelmiştir. Bugün burada bir kahramanın kabri başında bulunuyoruz.” dedi. “Sizlere Sayın
Cumhurbaşkanımızın selam ve
sevgilerini getirdim.” diyen Şen-

Y

urtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB)
desteğiyle Köprü Derneği tarafından gerçekleştirilen
“Köprü Akademi” projesinin
sertifika dağıtım programı
YTB’nin Ankara’daki binasında düzenlendi. Programa
YTB Başkanı Abdullah Eren,
YTB Balkanlar Koordinatörü
Nedim Arslan, MATÜSİTEB
Genel Başkanı ve Köprü Der-
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ÖmeR gİbİ HARbİ
ve HASbİ olmAk

top, Türkiye’nin, Batı Trakya
Müslüman Türk azınlığının her
zaman yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın, 2017 yılında Batı
Trakya’yı ziyaret etmesinin Türkiye’nin Batı Trakya Türk azınlığı ile olan dayanışmasının en
açık göstergesi olduğunu anlatan Şentop, “Bilmenizi isterim ki
gönlümüz, kalbimiz her zaman
sizinledir. Soydaşlarımızın haklarını korumak, Türkiye’nin dış
politika önceliğidir. Sayın Cumhurbaşkanımız desteğimizi her
vesileyle en güçlü şekilde ifade
etmektedir. Onun ifade ettiği
gibi aramızdaki bu muhabbeti
ne zaman etkileyebilir, ne de mesafeler.” diye konuştu. Şentop,
Türkiye’nin Batı Trakya’daki
Türk azınlığın hak ve hukukunun korunması ve durumunun
iyileştirilmesi hususlarını uluslararası platformlarda gündeme
taşımaya ve takip etmeye çalıştığını vurgulayarak, azınlık toplumunun da kendi meselelerini
gerek siyasi düzlemde, gerekse
uluslararası platformlarda gündeme getirmesi gerektiğini kaydetti.

SOYDAŞ VEKİLLER

Bu kapsamda azınlık mensubu
Türk milletvekilleriyle yakın iş
birliğinin önemine işaret eden
Şentop, “Haklarınızı meşruiyet
çerçevesinde aramaya devam
ediniz. Uluslararası toplumdan
beklentilerinizi TBMM Başkan-

neği Başkanı Hüsrev Emin ile
Türkiye gezisine katılan
Köprü Akademi ve Köprü
Gençlik Okulu projesi öğrencileri katıldı. Sertifika dağıtım
programında konuşan YTB
Başkanı Abdullah Eren, Balkanların Türkiye için önemli
olduğunu vurgulayarak
gençlerin kendilerini geliştirmeleri gerektiğini söyledi.
Her zamanın kendi ruhu olduğunu kaydeden Eren,
gençlerin zamanın ruhuna
göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti. www.timebal-

lığı olarak uluslararası parlamenter platformlarda da gündeme getirdik ve getirmeye
devam edeceğiz. Bu bakımdan
soydaş milletvekilleriyle yakın
temasta olmayı arzu ediyoruz ve
buna dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz.” dedi. TBMM Başkanı
Şentop, Batı Trakya Müslüman
Türk azınlığın anlaşmalarla teminat altına alınan haklarının ihlalinden kaynaklanan bir dizi
sorunla karşı karşıya bulunduğuna değinerek, Türkiye’nin
azınlığın bu meselelerinin çözümü için gayret gösterdiğini
belirtti. “İstanbul’da biz patrik
atamıyorsak, burada da müftü
atanmasını istemiyoruz”
CHP Grup Başkanvekili Engin
Altay da Batı Trakya Türklerinin,
İstanbul’daki Rum Ortodokslarla Lozan’a göre ve Yunanistan
ile Türkiye arasındaki ikili anlaşmalar ve mutabakatlar çerçevesinde bir ve eşit olduğunu
belirterek, “Yani biz sadece ve
sadece mütekabiliyet istiyoruz.
İstanbul’da biz patrik atamıyorsak, burada da müftü atanmasını istemiyoruz.” dedi.

YERİNE
GETİREMEDİK

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener
de Türkiye Cumhuriyeti’nin Batı
Trakya Türk azınlığına karşı sorumluluklarını yeterince yerine
getirmediğini belirtti.
Kendisinin de Balkan kökenli
mübadil bir ailenin çocuğu olduğunu anlatan Akşener, “Türkiye
Cumhuriyeti Batı Trakya Türk

kan.com’un haberine göre;
Balkan Gençlik Okulu projesi
ile Balkanlardaki gençlerin
gelişimine katkı sunulduğunu ifade eden Eren, Türkiye’nin her zaman Balkanların
yanında olduğunu vurguladı.
YTB tarafından sosyal medya
üzerinden yapılan açıklamada, “YTB desteğiyle Kuzey
Makedonya’da Köprü Akademi tarafından gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu
programına katılan gençler
Türkiye gezileri kapsamında
Başkanlığımızı ziyaret etti.

azınlığına mecburdur, borçludur.
Yöneticileri ben dahil herkes
adına sizden daha önce de özür
dilemiştim, bugün de özür diliyorum. Biz size karşı görevimizi
yerine getiremedik. Yıllar önce
bu mezarın başında konuştuğumuz her şey yeniden konuşuluyor. Umarım, bu özrümüzü
kabul edersiniz, hakkınızı bize
helal edersiniz.” ifadelerini kullandı.

MEŞALEYİ TAŞIMAK

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da Sadık Ahmet’in
adında barış deyimi bulunan bir
parti kurduğunu ve bir meşale
yaktığını vurgulayarak, “İnanıyoruz ki onun kurduğu partinin
yöneticileri, ailesi ve onu sevenler bu meşaleyi taşımakta kararlı
olurlar.” dedi.

KAHRAMANLAR

BBP Başkanı Destici de merhum
Sadık Ahmet’in hakları için mücadele ettiği Batı Trakya Türklerinin tarihi boyunca çeşitli
zorluklara göğüs geren kahramanlar olduğunu belirterek,
“Burada yaşayan insanlar gerçekten kahraman insanlar. Balkan savaşlarından itibaren bu
topraklarda kahramanlık destanları yazıldı ve yazılmaya devam
ediyor.” dedi. Törenin ardından
DEB’in Gümülcine’deki merkez
binasında, Sadık Ahmet’in ailesi
tarafından Türkiye’den gelen
konuklara ve tüm katılımcılara
yemek ikram edildi.

Ziyaret sonrasında YTB Başkanı Abdullah Eren öğrencilere sertifikalarını takdim
etti” ifadelerine yer verildi.
Üniversite ve yüksek lisans
öğrencilerine yönelik olarak
“Geleceğinize Fark Katın”
sloganıyla hazırlanan projede
43 üniversite ve yüksek lisans
öğrencisi, 6 ay içinde kitap
okuması ve tahlili, ihtisas
alanlarına göre makale okumaları, düşünce ve tarih semineri, kişisel gelişim
seminerleri ve yurt içi ile yurt
dışı gezilerine katıldı.

İZMİR MEKTUBU

24.Dönem İzmir milletvekili
Balkan Stratejik Araştırmalar
rifatsait@balkangunlugu.com
Merkezi (BASAM) Başkanı

Rifat SAİT

“AK Parti halka tepeden bakan
siyasetçilerin yeri değildir.. Aksini
düşünen varsa yanlış yerde
olduğunu bilmelidir.. “
“Her düzeyde kapsamlı çalışmalar
yürüteceğiz. Bambaşka bir AK
Parti olarak çıkacağız. Kendimizi
sürekli yenileyerek, tazeleyerek
maziden-atiye kurduğumuz
köprüyü güçlendireceğiz.”
“Kendi teşkilatına, teşkilat
mensubuna vefa göstermeyen,
şehrine, ülkesine ve milletine vefa
göstermez”
“Öncelikle AK Parti'nin
kuruluşundan beri bu davaya emek
vermiş hasbi ve harbi şekilde
koşturmuş her kardeşime
şükranlarımı sunuyorum. “

Y
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ukardaki sözler
Cumhurbaşkanımız ve AK
Parti Genel Başkanı Sayın
Recep Tayyip Erdoğan’ın AK Parti
il başkanları toplantısında söylediği
sözler.
Hepsi çok güzel, harika,
mükemmel… Kulağa hoş geliyor,
kalbi ferahlatıyor.
Biraz endişem var ama
söylenenlerin gerçekleşmesi için
dua edeceğim. Çünkü bunlar çok
ama çok önemli şeyler.
Allah için daha önce de milletin
mesajı alındı diye söylenmişti.
Ama kazaya bırakıldı. Şimdi bu
söylenenler farz hükmündedir ve
derhal ve mutlaka yerine
getirilmelidir.
Ben hakikaten Reisi çok
seviyorum. Ona saygısızlık
haddime düşmez. Ama soruyorum.

1-AK Parti’de halka tepeden bakan
siyasetçiler var mı? Evet, hem de
en yukarıda var. Bunlar gücünü
nerden alıyor?
2-İçimizde kendi teşkilatına,
teşkilat mensubuna vefa
göstermeyen insanlar var mı? Var
tabiki. Bunları böyle değiştiren
nedir?
Dün benimde ikamet ettiğim
İzmir’in Menderes ilçesinde ilçe
başkanlığı için temayül yapılıyor.
Bize davet falan yok. Hatta bunu
da sosyal medyadan bir
kardeşimizin paylaşımından
duyuyoruz. Ayrıca taaa Kahraman
Maraş’tan bir milletvekilimiz
ilçemize gelmiş, kendisi İzmir’in
koordinatörü, hoş gelmiş sefa
gelmiş, ama Menderes’te eski bir
vekil mi var, ona da bir şey sorsak
fena mı olur mu? Diyen yok.
Ya daha da önemlisi Sayın
Cumhurbaşkanı buyuruyor , “Sizlerden şehirlerinize döner
dönmez 2001 yılından bu yana
partinizde görev almış her
kardeşinize ulaşmanızı istiyorum.
Gönüllerini almanızı, sıkıntılarına
çözüm aramanızı, irtibatı
kesmemenizi talep ediyorum. “
Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu
desek canınız turşu çeker mi
bilmiyorum.
Bu arada şunu da belirtmek isterim
ki; fanatiklik ve siyasi milliyetçilik
yanlıştır. Bizi birleştiren İslam’dır.
İslam çerçevesinde Liyakat,
Adalet, İnsani değerler, ilim gibi
basamaklar bizi doğruya götürür.
Siyasi düşünce bunların dışına
çıkarsa doğru değildir. İslam’ın
pusulasında Devlete, millete,
insanlığa ve hatta bütün
yaratılanlara hizmet ve yararlı
şeyler yapmak uğruna hedef
belirleriz. Bu hedefin dışında
olmayız. Farklı düşünenlere saygılı
oluruz. AK Partili olmayanlara da
saygılı olmak, insani değerlerimizi
korumak ama her şeyden önce bizi
birleştiren en güzel değer olan
İslam bağını unutmamak gerekir.
Bugün birilerine hain dersek yarın
onları nasıl kucaklayabiliriz?
Bunları söylerken kimse yanlış
anlamasın ve anlam çıkartmasın.
Bu gemideyiz ve asla gemiyi terk
etmeyiz. Ama kimseyi de
kaybetme lüksümüz yok.
CHP ve yandaşlarını çok iyi
tanıyoruz. Onların maazallah
iktidar olması durumunda ülkeye
ve davaya Allah korusun çok
büyük zarar vereceklerini de gayet
iyi biliyoruz. Ancak unutulan bir
şey var. Esas konuşulması gereken
konu buna sebep olan kişi ve
kurumların yaptıklarıdır. Yani CHP
ve HDP birlik olmuş, Saadet onlara
destek vermiş, onlara oy verenler
haindir demek yerine, onları AK
Partiden kim küstürdü, nasıl

küstürdü onu sorgulamak
gerekiyor. Merak etmeyin siz
doğru olduğunuz müddetçe millet
sizinle olacaktır. Ama liyakat,
adalet, paylaşım, sevgi, inanç gibi
değerleri bitirdiğinizde millet
kötüler arasında ehveni şeri seçerek
seçim yapmaya kalkar ki bu en
vahim olanıdır.
Kusura bakmayın. Hatasız kul
olmaz. Hata yaptıysak bile bunun
farkında olup yol yakınken dönmek
gerekir. Zira bu hatalar küskünleri
çoğaltıyor. CHP’ye yöneltiyor. Biz
ehveni şeri değil Ala nur Alayı
istiyoruz. Merak etmeyiniz Millet
CHP'nin ne olduğunu çok iyi
biliyor. Ama milleti kızdırmamak
gerek. Yıllar önce bir tanıdığım
babasına çok kızdığı için alelacele
çok yanlış birisiyle evlenmişti.
Hayatı karardı ve sonra boşanmak
zorunda kaldı. Ama babası da
kahroldu ve ailesi de büyük zarar
gördü. Oysa baba kızına sahip
çıkıp, sabırlı olsa ve baba gibi
davransaydı hiç biri olmayacaktı.
Baba olduğumuz unutmamak ve
ona göre hareket etmek gerekiyor.
Erken Seçim ağızlarda konuşuluyor
ama siyasiler erken seçimi ağzına
almıyor. Ekonominin mevcut
durumunda erken de orta vadede
seçim sıkıntıdır. İnşallah olmasın
da. Ama siyasetteki denge ve
görünmez elin baskısı her şeyi
değiştirebilir. Normalde seçimlerin
ne zaman olacağı biliniyor zaten.
Buna rağmen durmadan seçimler
şu tarihte olacak merak etmeyin ya
da sürekli erken seçim yok, gibi
laflar edilirse denize karpuz
kabuğu atmış oluyorsunuz ve
millete acaba sorusunu
sorduruyorsunuz. Zira daha öncede
erken seçim sorulduğunda millet
seçim değil geçim derdinde
deniyordu, bir baktık ki erken
seçim oluverdi.
Şimdi Reis büyük bir değişimden
bahsediyor. Olabilir mi?
Hayırlısı…İnşallah
Normal şartlarda AK Parti’de
değişim olur muydu? Hayır
olmazdı tabiki. Bazı yanlışlar yerel
seçimleri ciddi biçimde etkileyince
parti içinde değişim baskıları
otomatikman gelmeye başladı.
Değişim güzeldir. Ancak doğru
zamanda ve doğru kişilerle olursa.
Artık herkes farkında. Ciddi bir
sorun var ve değişim zaruridir.
Ancak çok ama çok önemli iki
nokta var.
1-) Değişim becayiş şeklinde
olmamalı. Birini bir yerden alıp
başka bir yere, onu da oradan alıp
boşalan yere olursa zülfikara
dokunmaz. Köklü değişiklik ilaç
gibidir.
2-) Değişiklikler yapılırken sadece
makam protokol değişmemeli yetki
devri de açık bir şekilde verilmeli,
işi ehline vererek liyakate önem
verilmeli, doğru bildiğini
söyleyebilen dik durabilen ama
diklenmeyen kişilere görev
verilmeli, tek başına karar
verilmemeli ve görev verilen
kişilerle istişare yapılmalı.
Naçizane söylüyorum, lütfen kimse
beni yanlış anlamasın ve kızmasın.
Bu iki değişim olmaz ise net
söylüyorum değişim yeni
değişimleri mutlaka getirir.
Bütün bunlar olurken kimse Reise
kül kondurmuyor. Meselenin
çözümünü dışarda arıyor.
Hep deniyor ki; Reis yalnız
bırakılıyor, Reisin etrafında büyük
bir duvar var, Reis’ten bazı şeyler
gizleniyor…
Oysa hakkınızı helal edin ama
farklı düşünüyorum.
Gelin bakın İslam ülkesinin reisi
Hz. Ömer ne yapmış?
Hz. Ali anlatıyor: "Bir gün Ömer'i,
telaş içinde, hızlı hızlı giderken
gördüm; "Ya emire'l-müminin
nereye gidiyorsun?" diye sordum.
"Devlete ait develerden biri
kaçmış, onu aramaya gidiyorum"
diye cevap verdi. O zaman ben:
"İnan ki, senden sonra bu milleti
idare edecek olanlara ağır bir yük
bırakıyorsun! Herkes senin
yaptığını yapamaz!" dedim. Bunun
üzerine şöyle konuştu: "Hz.
Muhammed’i (SAV) hak
peygamber olarak gönderen Allah'a
yemin ederim ki, Fırat kenarında
bir oğlak kaybolsa (yahut bir kurt
bir koyunu kapsa) korkarım ki
kıyamet gününde onun bile hesabı
Ömer'den sorulur!"
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Kosova'da muhalifler
erken seçim istiyor
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osova'da Ramush Haradinaj'ın başbakanlıktan istifa
etmesinden sonra muhalif
liderler erken seçim talebinde bulunmaya başladı. Kosova Merkez
Seçim Komisyonu (KQZ) erken
seçime hazır olduğunu duyurdu.
www.timebalkan.com’a göre:
merkezi Lahey'de olan Uluslararası Kosova Savaş Suçları Özel
Mahkemesi tarafından savaş suçlusu şüphelisi olarak davetiye
alan Ramush Haradinaj'ın, başbakanlık koltuğundan ayrılması
sonrası gözler Cumhurbaşkanı
Hashim Thaçi'nin erkem seçim
kararı için açıklama yapmasına
çevrildi. Muhalefet partileri ise,
erken seçimin derhal ilan edilmesini talep etti. Muhalefet, seçim tarihinin belirlenmesi için
Cumhurbaşkanı Thaçi'nin, siyasi
parti liderleriyle istişare temaslarını başlatmasını istedi. Öte yandan Kosova Merkez Seçim
Komisyonu (KQZ) erken genel seçimler için hazır olduğunu duyurdu. KQZ Sözcüsü Valmir

AB’den Belgrad-Priştine
diyalogu uyarısı

Elezi, yaptığı açıklamada seçimlerin, talep edildiği tarihte yapılması için hazırlıklı olduklarını
belirtti. KQZ'un anayasa uyarınca

bu kuruma verilen tüm yükümlülük ve görevleri yerine getireceğine vurgu yapan Sözcü Elezi,
Komisyon'un talep edildiği anda

seçimleri örgütlemek için yükümlü olduğunu hatırlattı.
Kosova'da son genel seçimler 11
Haziran 2017 tarihinde yapılmıştı.

Kosova Meclisi kapılarını gurbetçilere açıyor
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osova Meclisi 2 gün boyunca kapılarını gurbetçilere açacak. Kosova
Meclisi’ni ziyaret etmek isteyen
gurbetçiler meclisi gezebilecek
ve milletvekilleri ile bir araya
gelebilecek.
www.timebalkan.com internet
sitesinden alınan bilgilere göre;
Kosova Meclisi tarafından ko-

nuyla ilgili olarak yapılan yazılı
açıklamada, Kosova Meclisi’nin
“ Gurbetçiler Meclis’te” adlı geleneksel faaliyet çerçevesinde
gurbetçilerin meclisi gezebilecekleri belirtildi. Yazılı açıklamada, “Kosova Meclisini
ziyaret etmek ve milletvekilleriyle görüşmek isteyen tüm
gurbetçileri memnuniyetle karşılamaya ve bu etkinliğe katılmalarına davet ediyoruz”
ifadesine yer verildi.

Priştine’de ırkçılığa karşı protesto
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osova'da 9 yaşında bir
Roman çocuğun öldürülmesinin ardından
başkent Priştine'de ırkçılığa
karşı protesto düzenlendi.
www.timebalkan.com’a göre;
Kosova'da 9 yaşındaki bir
Roman çocuğun cinayete
kurban gitmesi, başkent Priştine'de ırkçılığa karşı protesto düzenlenmesine neden
oldu. "Kurumsal cinayetlere
karşı" yazılı pankart taşıyan

göstericiler protesto yürüyüşü düzenleyerek, 9 yaşındaki çocuğun
öldürülmesinin devlet tarafından önlenememesini kınandı. Kosova Ovası
belediyesinde yaşanan
olayda tecavüze uğrayan
çocuk daha sonra katil tarafından öldürüldü. Yüzlerce
vatandaşın katıldığı protesto
gösterisinde, çocuğun polisin
vurdumduymazlığı yüzünden cinayete kurban gittiği,
olayda savcılığın da suçlu olduğu savunuldu. Protesto

gösterisinde yapılan konuşmalarda, işlenen cinayetin
önlenmesi için tedbir almayan savcının görevden alınması talep edildi. Öldürülen
çocuğunun ailesinin, çocuğa
cinsel taciz yapıldığı yönünde polise 4 defa ihbarda
bulunmasına rağmen polis
tarafından önlem alınmamasının ırkçılığa işaret ettiğini
belirten konuşmacılar, yetkililerden sorumluluk talep
edeceklerini ifade etti. Yaklaşık 1 saat süren protestonun
ardından göstericiler dağıldı.

ülkesinin karşılaşabileceği sorunları değerlendirdi. Sırp lider,
Hollanda'nın Lahey kentindeki
Kosova Özel Savcılığı tarafından
"şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırılmasının ardından görevinden istifa eden Kosova
Başbakanı Haradinaj'ın,
kendisini Kosova halkının
birlik ve beraberliği için
mücadele eden bir kahraman olarak göstermeye çalıştığını savundu. Söz
konusu istifanın endişeye

neden olmaması gerektiğini
ifade eden Vucic, "Haradinaj'ın
istifası, onu rakiplerinin önüne
taşıyacak siyasi bir aldatmaca."
yorumunda bulundu.

Vucic’ten Haradniaj’ın
istifasına yorum
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ırbistan Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic, Kosova
Başbakanı Ramush Haradinaj'ın istifasına ilişkin yaptığı
açıklamada, bunun, Haradinaj'ı
rakiplerinin önüne taşıyacak "siyasi bir aldatmaca" olduğunu
söyledi. Vucic, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlediği
basın toplantısında, Kosova Başbakanı Haradinaj'ın istifası ve
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vrupa Birliği (AB) Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi
Johannes Hahn, Sırbistan ile
Kosova arasındaki diyaloğun
Batı Balkanlar'ın gelişiminde
kilit bir role sahip olduğunu
belirterek, iki taraf arasında
kalıcı çözüm bulunmasının
elzem olduğunu söyledi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da
temaslarda bulunan
Hahn, Başbakan Ana Brnabic
ile bir araya geldi. Hahn, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında,
bölge ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerini değerlendirerek, 2018'de bu yolda başarılı
adımlar atıldığını ancak
2019'da gereken gayretin gösterilmediğini kaydetti.
www.haberler.com’a göre;
Kosova Başbakanı Ramush
Haradinaj'ın "şüpheli" sıfatıyla ifade vermeye çağrıldıktan sonra istifa etmesine de
değinen Hahn, iki ülke arasında AB ara buluculuğunda
yürütülen diyalog sürecinin

devamı açısından siyasi meselelerin çözülmesi gerektiğini söyledi. Hahn, Belgrad
ile Priştine arasındaki diyaloğun Batı Balkanlar'ın gelişiminde kilit role sahip
olduğunu vurgulayarak, "Kalıcı çözüm bulunması elzemdir." ifadelerini kullandı.
Sırbistan Başbakanı Ana
Brnabic de ülkesinin AB'ye
üyelik sürecinin gerektirdiği
ilkelere bağlı kaldığının altını
çizerek, "Bölgesel istikrar ve
iş birliği, Sırbistan'ın en
büyük hedeflerindendir."
dedi. Tüm bölge güçlü ve istikrarlı olmadığı sürece kendilerinin de olamayacağını
ifade eden Brnabic, "Bölgesel
iş birliği yıllar sonra ilk kez
düşüş yaşıyor. Bunun en
büyük nedenlerinden biri de
Kosova'nın Bosna Hersek ve
Sırbistan menşeli ürünlere
yüzde 100 gümrük vergisi
uygulaması." dedi. Bu arada
Kuzey Makedonya'daki temaslarının ardından Sırbistan'a gelen Hahn,
Cumhurbaşkanı Aleksandar
Vucic'le de görüşme gerçekleştirdi.
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TİKA’dAn Kuzey
MAKedonyA’yA
sAğlıK desTeğİ

Mitsotakis hükümeti

GÜVENOYU ALDI
Yunanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti güvenoyu aldı. Hükümet programına ilişkin yaklaşık 3
gün süren Meclis Genel Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı
ND'nin milletvekilleri olan 158 "evet" oyu ile hükümet programı onaylandı
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unanistan'da erken seçimler sonrasında tek başına
iktidara gelen Yeni Demokrasi (ND) hükümeti güvenoyu
aldı. Hükümet programına ilişkin
yaklaşık 3 gün süren Meclis Genel
Kurulu tamamlandı. Süreç sonundaki oylamada tamamı
ND'nin milletvekilleri olan 158
"evet" oyu ile hükümet programı
onaylandı.
www.timebalkan.com’un haberine göre; ekonomiye ağırlık verilen hükümet programında,
güvenlik, savunma, göç ve dış
politika konuları da önemli yer
tuttu. Meclis kürsüsünden milletvekillerine hitap eden Başbakan

Kiriakos Mitsotakis icraat sözü
vererek, "Halk bize güvendi. Sorumluluğumuz ağır. Yunan halkını iyileştirmeye çalışmadığım
bir gün bile olmayacak." dedi.

VERGİLERDE
İNDİRİM

Mitsotakis'in programında yatırımları kolaylaştırmak amacıyla
özellikle vergi yükünün hafifletilmesi yer alıyor. Gelecek hafta
emlak vergisinin düşürülmesini
öngören yasa tasarısının Meclise
getirileceği açıklanırken, işletme
vergisi ve katma değer vergisinin
de düşürülmesi planlanıyor. Öte
yandan, vergi borcu bulunan vatandaşların ödemelerini 120 aya
kadar yayabilecekleri bir düzenlemenin de gerçekleştirilmesi he-

defleniyor. Özelleştirme programına hız verilmesi ise ekonomi
programının bir diğer önemli
ayağını oluşturuyor. Hükümetin
Kamu Enerji Kurumu (DEH),
Uluslararası Atina Havalimanı ve
Yunan Petrolleri (ELPE) özelleştirmelerine öncelik verileceği belirtiliyor. Mitsotakis, bu yıl ve gelecek
yıl için bütçe planlamalarında değişiklik öngörmezken, ülkenin
kreditörlerinin koyduğu yüzde
3,5'lik faiz dışı fazla hedefini düşürmek için müzakerelerde bulunmayı planlıyor. Eski Başbakan
ve SYRIZA lideri Aleksis Tsipras
ise hükümetin ekonomik hedefleri gerçekleştirmek için 1,8 milyar Euro değerinde kaynağa
ihtiyacı olduğunu ve bütçede
bunun yer almadığını iddia etti.

Soylu Arnavutluk'ta
FETÖ’yü ele aldı
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rnavutluk Başbakanı
Edi Rama, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kabul etti. Bakan Soylu,
resmi ziyaretlerde bulunacağı
Arnavutluk'un başkenti Tiran'a geldi. Tiran Uluslararası
Havalimanı'nda Arnavutluk
İçişleri Bakan Yardımcısı Bes-

fort Lamalları, Türkiye'nin
Tiran Büyükelçisi Murat
Ahmet Yörük ve diğer ilgililer
tarafından karşılanan Soylu,
Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği'ne geçti.
www.timebalkan.com’a göre,
Büyükelçi Yörük tarafından
verilen brifingin ardından
Başbakanlık Ofisi'ne giden
Soylu, Başbakan Rama ile bir
araya geldi. Görüntü alınma-

sının ardından basına kapalı
devam eden heyetler arası görüşmede, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile organize
suçlarla mücadele ve göç konularının ele alındığı öğrenildi. Görüşmeye, Türkiye'nin
Tiran Büyükelçisi Yörük ile
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanı
(KOM) Resul Holoğlu da iştirak etti.

Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu toplandı

B

LÜLEBURGAZ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

alkan Rumeli Türkleri
Konfederasyon Yönetim
Kurulu, Kırklareli’nin
Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran Beldesinde toplandı.
www.timebalkan.com’un haberine göre; Konfederasyonun
temmuz ayı olağan toplantısına Eskişehir Muhacır Dernekleri Federasyonu'nu
temsilen Federasyon Başkanı

Recep Demir, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Seyfettin Çalışkan, Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu Genel Başkan
Yardımcısı İsmail Koca katıldı.
Yapılan toplantıda Balkanlar’da yaşayan Türklerin yaşa-

dıkları sorunlarla ilgili gündem maddelerinin yanı sıra
Türkiye’de yaşanan sorunlarla
ilgili gündem maddeleri görüşüldü. Toplantı sonunda Büyükkarıştıran Belediye Başkanı
Ertuğrul Çamlıca da toplantıya
katıldı.

KUZEY MAKEDONYA
VE KIBRIS

Yunan hükümetinin dış politika
programında ise Kuzey Makedonya ile yapılan isim anlaşması
ve Kıbrıs sorununa öncelik verildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı
Nikos Dendias, seçim öncesi partisinin "Anlaşma iptal edilecek"
şeklindeki sert tavırdan farklı olarak, anlaşmanın olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi için çaba
harcayacaklarını söyledi. Dendias, Kıbrıs sorununa ilişkin ise
müzakere masasında dönülmesinin en yararlı adım olacağını belirterek bunun gerçekleşmesi için
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de
faaliyetlerini durdurması gerektiğini ileri sürdü.

T

PİRLEPE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığınca
(TİKA) Kuzey Makedonya’nın güneyindeki Pirlepe’de bulunan Borka
Taleski Devlet Hastanesi’ne acil yardım ambulans aracı hibe edildi.
Düzenlenen törene
Kuzey Makedonya Sağlık
Bakanı Venko Filipçe,
Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal
Kara, TİKA Üsküp Koordinatörü Aytekin Ayden,
Pirlepe Belediye Başkanı
İliya Yovanoski, Hastane
Müdürü Dragi Bogoeski
ve diğer yetkililer katıldı.
Sağlık Bakanı Filipçe,
yaptığı konuşmada, dost
ülke olarak nitelendirdiği
Türkiye’nin önemli kurumlarından TİKA ile
mükemmel bir iş birliğine sahip olduklarını belirterek, “TİKA her
zaman en çok ihtiyaç duyulanı hibe ediyor ve bu
yüzden de hibeler gerekli
hizmeti veriyor.” dedi.

Pediatri kliniğindeki acil
bakım ünitesinin modernizasyonuna da değinen
Filipçe, “Bu sayede bebek
ölümlerinde ciddi oranda
azalma yaşandı. Bu ambulans aracı da hastaların
Pirlepe’den Üsküp’teki
kliniklere taşınmasını kolaylaştıracaktır.” ifadelerini kullandı.
Büyükelçi Kara da
TİKA’nın sağlıktan eğitim
ve tarıma kadar insan hayatına dokunan birçok
alanda Kuzey Makedonya’da bine yakın proje
gerçekleştirdiğini aktararak, bu projelerde hiçbir
zaman din, dil, ırk ve
etnik ayırım yapmaksızın
tüm insanlara yarar sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Belediye Başkanı
Yovanoski ise büyükelçilik ve TİKA’dan talep ettikleri bu yardımı çok
hızlı bir şekilde aldıklarını belirterek, “Bu hibe,
belediyemiz ve vatandaşlarımız için özellikle onların Üsküp’teki
kliniklere taşınması noktasında çok önemli.”
dedi.

Konjic’ten Ayvalık
ve Burhaniye’ye
kardeşlik köprüsü
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Bosna Hersek’in Konjıc şehri Belediye Başkanı Emir Bubalov ve beraberindeki heyet Burhaniye Başkan vekili Hasan Küçükdereli ve
Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamlarında ziyaret etti

İ

BALIKESİR
BALKAN GÜNLÜĞÜ

zmir Bosna Sancak Kültür
ve Yardımlaşma Dernek
Başkanı Abdullah Gül ve
Burhaniye Rumeli Balkan
Göçmenleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Dernek Başkanı
Süleyman Eruzunlar’ın daveti ile Balıkesir ili Burhaniye
ilçesi’ne gelen Konjıc Belediye Başkanı Emir Bubalov
ve beraberindeki heyet Burhaniye Belediyesi ve Ayvalık
Belediye Başkanları ile tanıştırarak dostluk köprüsü kurulması ve belediyeler
arasında kültürel ve ekonomik işbirliği yaratması hedefleniyor. Burhaniye Belediyesi
Başkan vekili Hasan Küçükdere konukları onuruna
Ayaklı Mesire alanında
akşam yemeği verdi. Ziyaretlere her iki dernek başkanı
ve Burhaniye ve Büyükşehir
Belediye Meclis Üyesi Cemal
Akkılınç’ta eşlik etti.

‘KONJİK’E BUYRUN’

Konjıc Belediye Başkanı Emir
Bubalov, Konjıc Baş İmamı
Salih Jusufoviç ve beraberinde ki heyet İlk ziyaret Burhaniye Belediye Başkan
vekili Hasan Küçükdereli’ye
yaptı. Konjıc Belediye Başkanı Emir Bubalov ziyarette
şunları söyledi; ‘İki dernek
Başkanımız Abdullah Gül ve
Süleyman Eruzunlar’a teşekkür etmek istiyorum. Bizleri
buraya davet ederek sizlerle
tanıştırması ve işbirliği
yapma imkanlarının görüşül-

mesini sağladıkları için. Konjıc, Bosna Hersek’in belki de
en güzel şehirlerinin başında
gelir. Turizm bölgesi olarak
doğa sporları ile önde bir
şehir, sizleri de güzel kentimize bekliyoruz sizleri orada
ağırlamak istiyoruz. Belediyeler olarak bazı ortak
projeleri hayata geçirme fırsatımızın olacağını
düşünüyorum. Sizin
deniziniz
nasıl ünlü
ise bizim
de doğa
spor alanlarımız
ünlü. Ayrıca
Konjıc’e özel
ahşap el sanatları
UNESCO tarafından
koruma altına alındı. Ahşap
el sanatları kentimizde gelişmiş ve Avrupa da bilinmektedir ’ dedi.

İKİ BELEDİYENİN
İŞBİRLİĞİ

Burhaniye Başkan Vekili
Hasan Küçükdereli ziyaretten duyduğu memnuniyeti
şöyle ifade etti;
Burhaniye Belediyesi olarak
her iki dernek başkanımıza
bizlerde teşekkür ediyoruz.
Bende Boşnak bir ailenin çocuğu olarak siz hemşerilerimizi kuzeyin İncisi
Burhaniyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.
İki belediye arasında Kültürel ve Ekonomik olarak ne

gibi ortak çalışmalar yapılabilir onları da görüşerek bu
ziyaretlerin devamını sağlayabiliriz. Konjıc’ten, Burhaniyemize, Burhaniyemizden de
Konjic’e ziyaretlerin yapılması ekonomik anlamda çeşitli girdiler sağlayacaktır.
Burhaniye Belediyesi
olarak üzerimize
düşen ne iste
yapmaya
hazır olduğumuzu
belirtmek isterim.
Konjıc’ten
Burhaniye
ye gelen
hemşerilerimiz
hiç zorluk çekmeyeceklerini düşünüyorum
çünkü burada Boşnakça konuşanları görecekler.’ Dedi.

‘ÇOK ÖZEL KENT’

Ayvalık Belediye Başkanı
Mesut Ergin ziyaretle ilgili
şunları söyledi;
‘Öncelikle bu görüşmeyi sağlayan her iki dernek başkanıma teşekkür ediyorum.
Ayvalık denizi ve doğasıyla
ünlü cennetten bir köşe. Ayvalık ilçemizin her köşesinden
tarih fışkırıyor. Bu şirin ilçe de
Kurtuluş Savaşı öncesinde
Rum halkı yaşamış. Kurtuluş
savaşı sonrası 1912 yılından
itibaren, Karadağ sancak bölgesinden gelen Boşnaklar buraya yerleştirilmeye
başlamışlar.

Mübadeleyle beraber 1924’ten
sonra da Girit ve Midilli’de
yaşayan Türkler bu Bölge’ye
yerleştirilirken bu bölgede yaşanan Rum halkıda adalara
gönderilmiş.
Burası çok özel bir kent. Boşnaklar Küçükköy’e yerleştirilmiş yani. Sizleri kentimizde
ağırlamaktan büyük mutluluk
duydum. Umuyorum ki bu
görüşmemizin arkası gelecek
ve birlikte güzel işleri gerçekleştireceğiz.’ Dedi
Burhaniye Rumeli Balkan
Göçmenleri Yardımlaşma ve
Dayanışma Dernek Başkanı
Süleyman Eruzunlar ziyaretlerle ilgili şunları söyledi;
‘Biz dernekler olarak bu ve
buna benzer görüşmelere öncülük etmekten mutluluk duyuyoruz. İzmir Bosna Sancak
Derneği ile olarak bir organizasyon yaparak Burhaniye ve
Ayvalık’ta yaşayan Boşnak
toplumuyla Bosna Hersek’in
Konjıc kentinde yaşayan Boşnakların yakınlaşmasını sağlamak, kardeşlik köprüsü
kurmak ayrıca Kültürel ve
Ekonomik işbirlikleri sağlamak. Bu ziyaretlerle Belediyeler arasında işbirliği
sağlanacağı gibi, Burhaniye,
Ayvalık ve Konjıc kentine
ekonomik girdiler sağlayacak
adımların atacağını düşünüyorum.’ dedi.

‘KÖPRÜ GÖREVİ
YAPIYORUZ’

İzmir Bosna Sancak Dernek
Başkanı Abdullah Gül Ziyaretlerle ilgili görüşlerini şu
sözlerle ifade etti;
Biz derneklerin asıl görevi
Balkanlarla Türkiye de yaşayan Boşnakların kucaklaşmasını dostluk köprüsünün
kurulmasını sağlamanın yanı
sıra Kültürel ve Ekonomik değerler yaratmak olması gerektiğini düşünüyorum. Balkan
Coğrafyasında yaşayan hemşerilerimiz ve akrabalarımız
buluşturmak bizler için büyük
bir mutluluk kaynağı oluyor.
Bu buluşmada da Burhaniye
Rumeli Balkan Göçmenleri
Yardımlaşma ve Dayanışma
Dernek Başkanımız sevgili
dostum Süleyman Eruzunlar’la böyle bir çalışma yapmamız gerektiğini düşünerek
çalışmalara başladık. Bu görüşmelerin ileriye dönük çok
güzel işleri hayata geçireceğini düşünüyorum.’ dedi.
Her iki ziyaret esnasında da
karşılıklı çeşitli hediyeler
verildi.
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ayın BahİSTANBUL’DA ATILAN ‘’
çeli’nin haraMİTİL ‘’ Mİ ? İMRALI’DAN
retle
İstanbul’a tam da
ATEŞLENEN ‘’FİTİL’‘ Mİ
‘’ MİTİL ‘’’i ataGALİP GELDİ ?
cakken, İmralı’dan
ve Osman ÖcaRemzi DOĞAN
lan’ın TRT Kürdi’ye çıkarılıp ‘’
FİTİL’’ in ateşlenmam Mağduriyeti,
mesi elbisenin Ceket’in giyilmesi
*** Bremen Mızıkacılarının kendigibi oldu adeta. Hafızamızda sadece
lerini Kamufle ederek ‘’ LİDERMehter Marşı ile bir günlüğüne
LERİNİ ‘’ yanıltan Mağdurlar.
geliş ( Kaftancıoğlu’nun sosyal
*** Başkanlık Sistemi ile ( Ben Samedyada yayınlaması ) kaldı. 31
hada ter dökerken, Atanmışlar göMart ile 23 Haziran arasındaki açıreve getiriliyor ) memnuniyetsizlik
lan fark, İmamoğlu’nun zafer koMağdurları.
nuşmasında Ak Partililere,
*** En sonuncu mağdur Binali YılMHP’lilere teşekkür etmesi, makadırım oluveriyor.
lemin başlığını ispatlarcasına sarih
Sayın Binali Yıldırım zor günlerin
ve açıktır. İronik bir hikaye ile başJOKER’i iken ( İzmir Belediye
layım değerlendirmelerime,
Başkan adaylığı, Başbakanlık, ve
Sürekli araç kullanıyorsak, ne kadar
Meclis Başkanlığından sonra İstandikkatli olursak olalım, karşı sürübul’da bıyığı yeni terleyen birinin
cünün davranışları ile kaza yapmakarşısına çıkarılması ) Mağdurlar
mız da mümkün.. Kaza ile karşı
hanesine dahil oluveriyor.
karşıya gelmek için yolların otoban,
Listeyi Uzatmak mümkün.
bölünmüş olması fark etmiyor.
Makaleme ve incelemelerime kıYüksek hızın yanında, aşırı güvenle
zanlar olacak, ama kızmayın, daha
araç kullanmayı adet haline getirdi
vahimini paylaşacağım.
isek, kazalarda kaçınılmazdır. Bu
*** İZMİR Demokrattı şimdi elden
gibi durumlarda ‘’ Aşırı Güvenin’’
çıktı.
en tehlikeli yanı ise, kaza yerine
*** AYDIN Menderesin Doğduğu
gelen İlk yardım ekibinin ‘’ Kendiyerdi elden çıktı.
nizi nasıl hissediyorsunuz, Hasta*** ÇANAKKALE geçilmezdi (
neye götürelim mi ? ‘’ sorusuna
Mevcut İktidarın en fazla yatırım
genellikle olumsuz cevap verir, (
yaptığı kutsal şehir) elden çıktı.
Türk Milletine ait genetikseldir )
*** ANKARA Cumhuriyetin Başkendimizin haklılığını ispat için
kenti idi, elden çıktı.
oracıkta ya kavgaya gireriz, ya da
*** HZ. Peygamber efendimizin
tanıdık üst seviyeleri arama histereövgüsüne mazhar olan, Fatih Sultan
zisine kapılırız.
Mehmed’in fethettiği İSTANBUL
31 Mart İstanbul seçimlerindeki haelden çıktı.
fife alınan kazanın 23 Haziran’daki
Liste uzayıp gidiyor.
‘’ EMAR’’ bulgularında yaralanFatih Sultan Mehmed’in güzel bir
manın ‘’ İÇ KANAMA ‘’ ’ya dönüsözü ile bir virgül koyarak devam
şümü, İRONİK yaklaşımımla çok
edeyim,
benzerlik gösteriyor sanırım. Seçim
‘’ Gerçek fatih, ülkeler kazanan
sonucunun 13 binlerden, 806 bindeğil, gönüller kazanandır.’’ Fatih
lere fırlamasının nedeni anlaşıldı (
Sultan Mehmed
mı ? ) . Anlaşılmadı ise konuyu
biraz açalım. İstanbul seçimi 23 HaCHP’nin yüzde 22,5 luk oyu ile mi
ziranda Olimpik bir sahada değil, ‘’
? ‘’İMECE’’ usulünü harekete geçiDar Alanda, kısa paslaşmaların ‘’
rerek ‘’ ÜS BÖLGESİNİ ‘’ genişleyapıldığı bir çim sahada yapılmıştır.
tici bir taktik geliştirmesinden mi ?
Çim Saha’da top çevirmek elbette
İmamoğlu’nun Projelerinden mi ?
zordur. Hedefler büyük ama saha
yoksa ‘’ ALTIN TEPSİ ‘’ ile sunuldar. Taraf olan saha takımlarını (
masından mı, hezimet yaşandı ?
Cumhuriyet ittifakı ve Millet İttifaGeçen haftaki köşe yazımda, olakını) biliyorduk. Bilmediğimiz (mi)
cakları önceden görmüşcesine ‘’
! ittifakların ‘’ BİLEŞENLERİ’’
OĞUL’LARIN BÜYÜSÜNÜ ‘’
nin ‘’ ÜS BÖLGESİNDE ‘’ ‘’
yazmıştım, İronik bir değerlendirme
İMECE ‘’ yoluyla toplanmaları.
gibi gözükse de Gazetemizin PİAR
‘’ ÜS BÖLGESİ ‘’. İMAbildirimlerine göre kısa sürede 6571
MOĞLU’MU / CHP’Mİ ?
gibi önemli okur sayısına ulaşmış.
24 Haziran 2018 Başkanlık sistemi
O köşe yazıma atıfta bulunarak bir
seçimlerine göz atmadan doğru tesdeğerlendirme daha yapayım.
pit yapmak mümkün değil. 24 Haİster gale alınsın, isterse hayal görziran’da Ak Parti’nin oy oranı
düğüm söylensin.
yüzde 42,56 iken CHP’nin oy oranı
Kemal KILIÇTAROĞLU ; Seçim
22,64
sathında hiç gözükmemesine rağAynı seçimde Recep Tayyip Erdoğan’nın aldığı oy ( Cumhur İttifakı )
men ( İlk Defa bu kadar mutlu )
52,59 iken, Muharrem İnce’nin alCanan KAFTANCIOĞLU; ( Seçim
dığı oy ; 30,64
sathında az gözükmesine rağmen,
Diğer partiler kendi adayları ile seMehter Marşı’nı tersten okuyacak
çime giriyor.
kadar keyifli )
Muharrem İnce’nin aldığı oy oranı
Özlem ÇERÇİOĞLU ; ( MendereCHP’nin oy oranının 8 puan üzesin memleketinde birilerine nazari
rinde.
yaparcasına tüm yolları asfaltlamaBu duruma göre işaret fişeği Mulara başlamış ).
harrem İnce ile başlamış, İmamoğTemel KARAMOLLAOĞLU ; Üs
lu’nun alt yapısının basman katı
Bölgesinde Bileşenlere intikalinden
hazırlanmıştı.
‘’ İYİ İŞ ÇIKARDIK ‘’ havasında.
Devam eden süreçte 31 Mart 2019
Sırada kim var ?
yerel seçimleri kapıyı çalıyor.
Ahmet DAVUTOĞLU’na dikkat !
İşte bu noktada CHP ‘’ İMECE
Soyadıma OĞLU’nu eklesem mi
USULÜ ‘’ taktiğini devreye sokuacaba !
yor.
Neyse bağlayalım,
Genel seçimler ve yerel seçimler
KONUŞMA ÖZGÜRLÜĞÜ
arası ‘’ MAĞDURİYET ‘’ kervaKADAR GÜZEL BİR ŞEY VAR
nını yola çıkarıyor,
MI?
VAR TABİ. ÖN YARGISIZ OLABİLEŞENLERİN
RAK DİNLEME ÖZGÜRLÜĞÜ. (
OLUŞTURDUĞU
Bu sözün Patendi bana ait ).
MAĞDURLAR İÇİN
Galiba sıkıntının özü bu cümlede
İSTANBUL FIRSATI
saklı.
SON SÖZ ;
*** Ekonominin ve Kur’ların yaratBu yazım, Güzel Vatan’ımızın dört
tığı Mağdurlar, ( Patates, Soğan )
bir yanı ateş çemberine alınmışken
*** Ak Parti Mağdurları ; ( Sayın
tez çareler üretilmesi içindir.
Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül,
Devlet büyüklerimden ricam, makaAli Babacan, Kadir Topbaş, Melih
lemi düz değil, tersten okursa fayGökçek, Selçuk Özdağ, Bülent
dalı olacaktır sanırım.
Arınç ( Yarı Mağdur ) Mehmet
Bizleri yönetenleri Yüce Rab-bim
Şimşek vb.
korusun. Korusun ki, Bayrağımız
*** Balyoz’un Mağduru ve Failleri
ilelebet dalgalansın, Gelecek nesil*** Ergenekon’un Mağduru ve Falerimiz ‘’ HUŞU ‘’ içerisinde yetişilleri,
sinler.
*** FETO’nun Mağduru ve Failleri
Milletlerin yurt tutup özgürce ya*** İzmir’in ( Gavur İzmir ) Mağşamlarını sürdürmek için uğrunda
durları ( İzmir’de her taraf İmanice mücadeleler verdiği toprak
moğlu afişleri ile donatılırken,
parçasına VATAN denilmiştir.
Binali Yıldırım’ın bir tane olma”Toprak, eğer uğrunda ölen varsa
ması ? )
vatandır“ veciz sözüyle, anlatılmak
*** İstanbulun Pontus Mağdurları,
istenen; budur. Korunması, Hadisi
*** Bebek katili APO’nun terfi
Şerifle teşvik edilmiştir. “Bir kimse
etme Mağduriyeti,
kendini, dinini, namusunu ve malını
*** TRT’nin Osman Öcalan Mağkorurken öldürülürse şehittir” ( Tirduriyeti ( GAF’ı).
mizi, Diyat / 22)
*** Aşırı uç söylemlere muhatap
Bu sebepledir ki “VATAN SEVkalan Mağdurdurlar.
GİSİ
İMANDANDIR” Hz.Pey*** Uluslar arası Türkiye’nin kalgamber
Efendimiz buyruğunda;
kınmasını istemeyen Gafil Mağdurvatan sevgisiyle iman, birlikte ziklar,
redilmiştir.
*** Kılıçtaroğlu’nun Kızılcahaİyi Haftalar dileğiyle.
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"Altın mobilya"
Bulgaristan'ın
B

BURSA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl
7'ncisi düzenlenen "Altın
Mobilya Halk Dansları
Yarışması"nda Bulgaristan ekibi birinci oldu. Perşembe akşamı Kültür Park
içerisinde bulunan Açık Hava Gösteri
Merkezi'nde (AGM) yurt dışından
gelen 10 ülkenin halk dansları ekiplerinin katıldığı yarışma, büyük bir
çekişmeye sahne oldu. Gecenin finalinde Bulgaristan ekibi, jüriden en
fazla puanı alarak bu yılki "altın
mobilya"nın sahibi oldu. www.haberler.com’a göre; yarışma, İnegöl
Belediyesi Halk Dansları
Topluluğunun gösterisiyle start aldı.
Yarışmada Adige Cumhuriyeti,
Azerbaycan, Bosna Hersek,
Bulgaristan, Gürcistan, Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti, Kuzey
Makedonya, Özbekistan, Polonya ve
Ukrayna ekipleri boy gösterdi. Her
ülkenin ekip sorumlusunun jüri koltuğuna oturduğu yarışmada, ülkeler

birbirlerine oy verdi. 10'ar dakikalık
gösterilerini sunan konuk ekipler,
şovlarıyla AGM'yi dolduran
İnegöllülere unutulmaz bir gece
yaşattı.
Konuşma sonrası sahneye davet edilen İnegöl Belediye Başkanı Alper
Taban, festivale sponsor olanlara plaket takdiminde bulundu. Alper
Taban, "Uzaklardan gelen kültürleri
tanıma fırsatı bulduk, onlar bizleri
tanıma fırsatı buldular. Beraberinde
bu şehirle ilgili kafalarında belirli intibalar oluştu. Dolayısıyla bizler onlara
en güzel ev sahipliğini yaparak kendilerine burada şehrimizi gezdirdik,
kültürlerimizi tanıttık, şehrimizi tanıttık. İnşallah buradan kendilerini
uğurladığımızda sadece İnegöl'ü
değil Bursa'mızı da Türkiye'mizi de
en güzel şekilde orada anlatacaklar"
dedi. Derecelerin açıklanmasının
ardından Bulgaristan ekibinde büyük
coşku yaşanırken, Başkan Taban Altın
Mobilya kupaları ve hediye çeklerini
ekiplere takdim etti.

Osmangazi’den
Biga’dan Bosna
Hersek’e çıkarma
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iga Belediye Başkanı Bülent
Erdoğan, Biga Bosna Hersek
Kültür ve Dayanışma Derneği
başta olmak üzere sivil toplum kuruluşları (STK) ve iş adamlarından oluşan heyetle Bosna Hersek'e ziyarette
bulundu. Zavidovici Belediye
Başkanı Haşim Mujonovic'in resmi
davetlisi olarak Bosna Hersek'e davet
edilen Biga Belediye Başkanı Bülent
Erdoğan; Bulgaristan, Bosna Hersek,
Makedonya ve Yunanistan'ı kapsayan
ziyaretlerini gerçekleştirdi.
www.haberler.com’a göre: ilk yurt
dışı ziyaretini Bosna Hersek'e gerçekleştiren Biga Belediye Başkanı Bülent
Erdoğan, beraberindeki heyetle Biga
için ticari ve kültürel görüşmelere
katıldı. 41 kişiden oluşan heyet aynı
zamanda Osmanlı'dan günümüze
miras kalan köy ve kalıcı eserleri de
ziyaret etti.

Bulgaristan’da sünnet şöleni
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smangazi Belediyesi’nin katkılarıyla Bulgaristan
Haskovo ve Kırcaali’de
düzenlenen sünnet şöleninde 200
çocuk erkekliğe ilk adımı attı.
Balkanlar’daki tarihi, kültürel ve
kardeşlik ilişkilerini güçlü bir şekilde sürdüren Osmangazi Belediyesi,
Bulgaristan’ın Haskovo ve Kırcaali
şehirlerinde toplu sünnet şöleni
düzenledi. Haskovo Bölge
Müftülüğü ile ortaklaşa düzenlenen
programa Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar, Haskovo
Bölge Müftüsü Basri Bekir
Eminefendi, sünnet çocukları ve
aileleri katıldı. Türkiye’den ve
Bulgaristan’dan gelen hafız ve
imam hatiplerin Kur’an-ı kerim tilâvetinin ardından ilâhiler ve dualar
okundu. www.timebalkan.com’un
haberine göre; soydaşların büyük
ilgi gösterdiği programda konuşan
Osmangazi Belediye Başkanı
Mustafa Dündar, Balkanlar ile
Türkiye arasında gönül köprüleri
kurduklarını belirterek,
“Balkanlar’daki soydaşlarımız bizlere Osmanlı’nın emanetidir. Bu
topraklarda yaşayan soydaşlarımız-

la bir araya gelmekten çok mutluyuz. Belediye olarak Kosova’da,
Makedonya’da Bosna Hersek’te,
Bulgaristan’da birçok tarihi eseri
yenilediğimiz gibi ramazan ayında
iftar sofralarında buluşuyor, sünnet
şölenleri düzenliyoruz. Bu faaliyetlerle kardeşlik duygularımızı pekiştiriyoruz. Gönül bağımızı her
zaman koruyacağız.
Geleneklerimize sahip çıkıp, kültürel mirasımızı geleceğe aktarıyoruz.
Bulgaristan’daki geleneksel sünnet
şölenini bu yıl da yoğun bir katılım-

la gerçekleştiriyoruz. Sünnet olan
evlatlarımıza aileleriyle birlikte
huzur ve mutluluklar diliyorum”
dedi. Haskovo Bölge Müftüsü Basri
Bekir Eminefendi de sünnet şölenine katkılarından dolayı Başkan
Dündar’a teşekkür etti. Dündar,
sünnet olan çocuklara çeşitli hediyeler vererek hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Dündar, Bulgaristan programı çerçevesinde Türkiye’nin Filibe
Konsolosu Hüseyin Ergani’yi de
ziyaret etti.

Türkiye, Arnavutluk ve Yunanistan'ın
kültür rotaları Nilüfer'de birleşiyor
N
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ilüfer Belediyesi, 'Mysia
Yolları Doğa Tarih ve Kültür
Rotaları' projesiyle, Türkiye,
İtalya, Yunanistan, Hollanda ve
Arnavutluk'ta kültür rotaları hazırlayan kurum ve derneklerin toplantısına ev sahipliği yaptı.
Türkiye'de Likya Yolu, Evliya Çelebi
Yolu ve Frig Yolu gibi birçok tarih ve
kültür rotaları hazırlayan Türkiye
Kültür Rotaları Derneği'nin yürüttüğü, 'Avrasya Yolu' projesinin yönetim komite toplantısı, Nilüfer'de
yapıldı. Türkiye ve AB arasında Sivil
Toplum Diyaloğu(SCD-V) Hibe
Programı tarafından desteklenen
proje, Misi köyünde 2 gün boyunca
masaya yatırıldı.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; İtalya'dan Avrupa Via
Francigena Belediyeler ve Dernekler
Birliği, Yunanistan'dan Trace Your
Eco Doğa Yürüyüşleri Derneği,
Hollanda'dan Egnatia Yolu ve

Sultanlar Yolu vakıfları,
Arnavutluk'tan Tirana Express Sanat
ve Kültür Derneği, İstanbul'dan
Hiking İstanbul Grubu, İzmit'ten
Hoşgörü Yolu Derneği temsilcilerinin yanı sıra Nilüfer Belediyesi ile
projenin iştirakçileri olan Edirne ve
İzmit Belediyeleri yetkilileri de toplantıya katılanlar arasında yer aldı.
Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
Zafer Yıldız, komite toplantısının
açılışındaki konuşmasında Nilüfer'in
tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak adına çaba sarfettiklerini ifade
ederek, "Mysia Yolları Alternatif
Turizm Destinasyonları projemizle,
insanları doğada yürümeye, köylerimizi ve tarihi coğrafyamızı tanımaya
teşvik etmeyi hedefliyoruz. Mysia
Yolları Doğa Tarih ve Kültür Rotaları
ile Avrasya Yolu projesine iştirakçi
olarak katılmak bizi çok mutlu etti.
Türkiye ile Avrupa arasında insanların temaslarını ve paylaşımlarını teşvik edecek bu projenin, doğal-kültürel mirası koruma çalışmalarımızı

destekleyeceğine ianıyoruz" dedi.
Etkinlik kapsamında konuklar, 9,5
kilometrelik Mysia Yolları üzerinde
doğa yürüyüşü de yaparak rotayı
görme imkanı buldu. Katılımcılar
etkinlik çerçevesinde Misi Köyü

Kalkındırma ve Yaşatma Derneği,
Nilüfer Misi Kadınları Kültür ve
Yardımlaşma Derneği ve Cami
Derneği, Atlas Köyü Kadınlar
Dayanışma Derneği'ni de ziyaret
ederek, tanışma fırsatı buldu.

YÜCELCİLER
HAKKINDA
BİLİNMEYENLER
Sezgin LUTVİYİ

Balkan Savaşlarının sona ermesiyle birlikte Osmanlı
İmparatorluğu Balkan
Yarımadasından çekilmiş bölgede hayatını sürdürmeye devam
eden Türk toplumu azınlık duruma düşerek ağır şartlar altında
yaşamaya devam etmiştir. Bu
sürecin 1918 – 1941 (SHS
Krallığı – Yugoslavya Krallığı)
döneminde de aynı şekilde
devam etmesi sebebiyle II.
Dünya Savaşının başlamasıyla
birlikte Makedonya Türk toplumu içinde bulunduğu zor durum
sebebiyle Yücel Teşkilatı’nın
kurulması zaruretten iktiza
etmiştir.
Yücel Teşkilatı’nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetler hakkındaki malumatlar aradan 80 yıllık
süre geçmesine rağmen yeterli
derecede araştırılmamış, dolayısıyla birkaç belge ve bilgi haricinde bu önemli oluşum unutulmaya yüz tutmuş teşkilat üyelerinin Makedonya Türk toplumu
için gerçekleştirmiş oldukları
fedâkârlıklar gün yüzüne çıkmamıştır.
FHYC kurulmasıyla birlikte
komünist yönetim bütün devlet
sistemini pençesine alarak her
hususta benimsemiş olduğu
ideolojiyi yayma hedefini yürütmüş, dolayısıyla gün geçtikçe
Türk toplumunun hayat şartları
zorlaşmıştır. Devletin her kademesinde komünist yönetime
bağlı olan şahısların bulunmasından dolayı Türklerin hareket
alanı azami derecede kısıtlanmış
özellikle eğitim, basın ve yayın
alanları üzerinden komünizm
ideolojisini aşılama – empoze
etme – girişimleri hız kazanmıştır.
Komünist yönetim kurnaz siyaset yürüterek eğitim, basın ve
yayın alanları üzerinden Türk
toplumunu pençesine almayı
hedefleyip bütün sistemi bu minval üzerinden devam ettirerek
emellerine ulaşmayı hedeflemiştir.
Yücelcilerin fedâkârlıklarına
gelecek olursak, komünist yönetim devlet mekanizması üzerinde
tamamen hakimiyet sağlamasından dolayı Yücelciler tam anlamıyla savunma mekanizması
niteliğinde görev yaparak devlet
tarafından gelen her türlü baskı
ve saldırıyı bertaraf etmek adına
mücadele vermişlerdir.
Yücel Teşkilatı hakkındaki ilk
yazımda belirtmek istediğim en
önemli husus 23 Aralık 1944
tarihinde neşredilmeye başlanan
“Birlik” gazetesinin kuruluş aşamasından Yücelcilerin mahkeme
sürecine kadar olan süre zarfında, Yücel Teşkilatı üyeleri gazetenin kilit noktalarında görev
alarak komünist yönetim tarafından sistematik bir şekilde yürütülen propaganda niteliğinde
haberlerin yayınlanmasını engelleyip Türk toplumuna komünizm
yanlısı haberlerin intikal etmemesi uğruna çaba harcayarak
gazetede etkin bir şekilde görev
yapmışlardır.
Bu yazıda açıkladığım malumatlar Yücel Teşkilatı’nın gerçekleştirmiş olduğu faaliyetlerin
sadece bir katresini oluşturmaktadır. Yücelcilerin Türkçe basın
ve yayın alanlarında Türk milli
menfaatlerini muhafaza etmek
adına gerçekleştirdikleri cesur
davranışları safhalar halinde
aktarmaya çalışacağım.
Saygılarımla…
www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır
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stanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar
süre tanımasının ardından "Suriyeli
muhacirlere yönelik sürgün politikalarını
protesto ediyoruz" sloganıyla 27 Temmuz'da Fatih'te protesto eylemi gerçekleştireceklermiş... Ey büyük Allahım sen
aklımıza mukayyet ol...
22 Temmuz günü İstanbul Valiliği: "Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında ülkemize yasa dışı yollardan giren
düzensiz göçmenlerin yakalanarak sınır
dışı edilmelerine devam edilmektedir.
Geçici koruma kapsamında olmayan (kayıtsız ve/veya kimliği bulunmayan) Suriye uyruklu yabancılar, İçişleri
Bakanlığımızın talimatı ile belirlenen illere sevk edilmektedir. İstanbul, geçici
koruma kaydına kapalıdır. Geçici koruma kapsamında olmakla birlikte, İstanbul'da kaydı olmayan (diğer illere kayıtlı)
Suriye uyruklu yabancıların, kayıtlı bulundukları illere geri dönmeleri için 20
Ağustos 2019 tarihine kadar süre verilmiştir. Belirtilen süre sonunda geri dönmediği tespit edilenler, İçişleri
Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda
kayıtlı oldukları illere sevk edileceklerdir" açıklaması yaptıktan sonra zoraki
misafirlerimiz, “yavuz hırsız ev sahibini
bastırır” misali alınan kararı protesto
edeceklermiş..
Açıkça görülmekte olduğu gibi, Valiliğin, göz boyamaktan başka bir anlamı olmayan bu kararına bile Suriyeli zoraki
misafirlerin tahammülü yok.

NEREDEN NEREYE GELDİK

Suriyeli sığınmacıların kayıtlı 3 milyon
850 bin, kayıt dışı olanların bir milyon
500 bin, toplam 5 milyon 350 bin olduğunun konuşulduğu ülkemizdeki varlıkları yarınların en büyük sorunu olmaya
gebe... Kamuoyu araştırmalarında dahi
Türkiye’nin en önemli problemi olarak
ekonomiden sonra ikinci sırada gelen bu
konu yetkililer tarafından geçiştirilmek
istense de sorunlar bitmiyor.
Türkiye’nin geleceğini, huzur ve refahını,
güvenliğini çok ciddi bir şekilde etkileyen ve bu durum, adeta kafamızın üstünde bir giyotin gibi durmakta. Avrupa
ve dünyadaki birçok ülkenin nüfusundan
fazla olan Suriyeli sığınmacılar, özellikle
güney illerimizde demografik yapıyı alt
üst etmekte, sosyal, kültürel, siyasi, ekonomik yapıyı ve kamu düzenini tehdit etmekte ve asayişi bozmaktadırlar. Eğer bir
an evvel ülkelerine dönmeleri için acil
tedbir alınıp gönderilmezlerse gelecekte
daha büyük sorunlara zemin oluşturacaklar... Suça eğilimli, eğitimsiz, Türk toplumunun kültürel ve sosyal dokusuyla
uyumsuz, gelenek ve görenekleri
farklı, 5 milyon civarındaki nüfuslarıyla
özellikle güneydoğu illerimizde değişen
demografik yapı nedeniyle bu insanların
yaratacağı sorun ve tehditleri görmek için
alim olmaya gerek yok. Sokaklarda seyyar satıcılık, çalgıcılık, dilencilik yapan,
sosyal güvencesi olmaksızın, düşük ücretlerle bazı işletmelerde çalışan yasa dışı
örgütlerin ağına düşmeye müsait bu kitle
patlamaya hazır bir bombadır... Dilleri,
kültürleri, hayat tarzları farklı, eğitim düzeyleri düşük, ve şiddet eğilimi yüksek
bu kadar çok sayıdaki sığınmacının entegrasyonundan bahsedenler bence hayal
görüyor. Ürdün ve Lübnan gibi Arap ülkelerine dahi entegre olamayan,
1517’den 1918’e kadar 400 yıl Osmanlı
hakimiyetinde kalmalarına rağmen Türk
dilini ve kültürünü benimsemek yerine
kendi dilini, yaşam tarzını, gelenek ve
göreneklerini, hurafelerini ve olumsuzluklarını sürdüren ve kendilerini hakim
ırk gören bu insanların Türkiye’ye entegre olması zordur. Doğal olanı, Suriye
ile dialog tesis edilerek, güvenlikleri sağlanarak, derhal kendi ülkelerine döndürülmeleridir.
Banu AVAR’ın kaleme aldığı ZEMBEREK İSİMLİ KİTABINDA bahsettiği
gibi; “sığınmacıların arasına gizlenmiş
bol sayıda istihbarat elemanı, terörist,
uyuşturucu, kimyasal madde, silah, organ
kaçakçılığıyla uğraşan çete mensubu vardır. Bu kamplar sınırların delik deşik olmasında önemli bir rol oynar.
Demografik yapıyı değiştirir. Kaçakçılara serbest bölge açar. Bölgedeki terör
guruplarına liman olur. Teröristlerin ve
istihbarat görevlilerine 'uluslararası toplum' denilen çete ile gizli temas için mükemmel bir ortam sağlar. Sınırlar
arasında 'cepler' yaratır. (2)
Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
davul zurna az....

Bulgaristan-Türkiye sınır
ötesi iş birliği programı
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ışişleri Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği (AB) Başkanı
Faruk Kaymakcı, Bulgaristan'la yakın ilişki içinde olmayı arzu
ettiklerini söyledi. Bulgaristan ve
Türkiye arasındaki sınır ötesi iş birliği kapasitesinin artırılarak Avrupa
bölgesel uyumuna katkı sağlamayı
amaçlayan Bulgaristan-Türkiye "Interreg-IPA" Sınır Ötesi İş Birliği Programı" kapsamında hibe kazanan
projelerden 23'ü, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığında düzenlenen programla
tanıtıldı. Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitza Nikolova, programın
açılışında, Avrupa Birliği'nin (AB)
2014-2020 dönemini kapsayan programa sağladığı 28 milyon Euro’luk
bütçeyle önemli ortaklıklar yürüttüklerini belirtti.
www.haberler.com’a göre; "AB’nin
bu finansmanı sayesinde çevrenin

korunması, doğal afetlerin neticelerinin hafifletilmesi, doğal kaynakların
değerlendirilmesi ve korunması ve
geleneklerimize sahip çıkma konusunda çok önemli projeler uyguluyoruz." diye konuşan Nikolova,
programın 2. çağrısı kapsamında
toplam 10 milyon Euro tutarında 43
sözleşmenin imzalandığını ve bunların 23’ünün kamuoyuna tanıtıldığını
anlattı. Türkiye'nin Dışişleri Bakan
Yardımcısı, AB Başkanı Kaymakcı da
"Türkçe bir söz vardır, 'Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Biz bundan
dolayı Bulgaristan ile bu kadar yakın
ilişki içinde olmayı arzu ediyoruz."
sözleriyle başladı. Şimdiye kadar
hem Türkiye hem de Bulgaristan'ın
Sınır Ötesi İşbirliği Programı'nı en iyi
şekilde ve uyum içinde yürüttüğünün altını çizen Kaymakcı, 10 yıl
süren programa emeği geçen herkese teşekkür etti. Kaymakcı, "Sizlerin birlikte gerçekleştireceği projeler
sınır bölgesindeki şehirlerin kalkınmasına, refahına doğrudan katkıda

bulunacak. İki komşu arasındaki ilişkileri daha da ileriye götürecek." ifadelerini kullandı. Programın birinci
ve ikinci çağrı dönemlerinin gelecek
aylarda tamamlanacağını hatırlatan
Kaymakcı, şöyle devam etti: "İlk aklımıza gelen stratejik projeler, turizm
sektörünü geliştirmek, bağlantıyı,
ulaşımı güçlendirmek ve sınır şehirlerinin karşılaştığı çeşitli sorunları
çözen projeler üretmek. Bu arada,
Türk katılımcıların karşılaştığı bir sorunlarını vurgulamak durumundayım. Türk paydaşlar sınır ötesi iş
birliği projelerini
gerçekleştirirken, Bulgaristan’a gelmeleri gerekirken vize almaları gerekiyor. Siz, en azından bu projeye
dahil olan paydaşların vizelerinin
kolaylaştırılmasını, çok girişli vize
verilmesini bekliyoruz." Kaymakcı,
ziyareti kapsamında Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Cema
Grozdanova ve Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş
Haci ile de bir araya geldi.

Ayazma Manastırı'nda, Ortodoks ayini
çok sayıda Rum Ortodoks cemaati üyesi katıldı.

AYAZMA
PINARI
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anakkale'nin Bozcaada ilçesinde Ayazma Manastırı'nda Rumlar, Aya
Paraskevi Günü dolayısıyla düzenlenen dini törende bir araya
geldi. Halk arasında ''Ayazma
Panayırı'' olarak bilinen etkinlik
dolayısıyla Yunanistan, ABD,
Avustralya, İtalya, Fransa, Ka-

nada ve Gökçeada'dan gelen
Rum Ortodoks cemaati üyeleri,
Ayazma mevkisinde buluştu.
Her yıl 26 Temmuz'da Ayazma
Manastırı'nda toplanan Rumlar,
bu yıl da kutsal Aya Paraskevi
Günü dolayısıyla ayin gerçekleştirdi. Tarihi manastırda, Aya Paraskevi Günü dolayısıyla yapılan
geleneksel etkinliği Gökçeada ve
Bozcaada Metropoliti Yorgi Kirilios Druganis yönetti. Törene,

Efsaneye göre, genç ve güzel
bir kız olan Paraskevi, şimdi
Göztepe diye bilinen yüksek
tepedeki Ayyalus Manastırı'ndan yakışıklı bir delikanlıya
aşık olur. Paraskevi'nin babası
durumu fark edince kızını
Ayazma'da sıkı bir göz hapsine
alır. Aşk ateşiyle yanan kız
kimi zaman Göztepe'ye doğru
bakar, derin derin iç geçirip
rüzgarla sevdiği adama mesaj
göndermek ister. Ayyalus'taki
genç de aynı duyguları besler
ancak kavuşamazlar. Paraskevi'nin aşk acısıyla ölmesinin
ardından onun büyük aşkının
anısına dua edeceklere dilek pınarı yapılır.

TİKA'dan Аrnavutluk'ta "Tecrübe Paylaşım Programı"

T

TİRAN/BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA)
koordinasyonunda, Türk Hava
Yolları (THY), Anadolu Ajansı (AA)
ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) iş birliğinde düzenlenen
"Tecrübe Paylaşım Programı"na katılan gönüllü öğrenciler, Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gitti.
TİKA'nın organizatörlüğünde düzenlenen program kapsamında, Tiran'da bulunan gönüllü öğrenciler,
TİKA tarafından restorasyonu
devam eden Ethem Bey Camisi'ni
ziyaret etti.
www.timebalkan.com’a göre;
TİKA İletişim Uzmanı Şirin
Kolbaşı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tecrübe Paylaşım Programı'nın başkanlık
tarafında üniversite öğrencilerine
yönelik yapıldığına dikkati çekti. Bu

yıl TİKA coğrafyasındaki ülkelere
öğrenci götürdüklerini dile getiren
Kolbaşı, o ülkelerde öğrencilerin TİKA'nın projelerine aktif olarak katılmalarını sağladıklarını kaydetti.
Arnavutluk'a gelen ekipte mimarlık
öğrencilerinin bulunduğunu aktaran
Kolbaşı, TİKA'nın Arnavutluk'ta çok
önemli restorasyon projeleri bulunduğunu hatırlattı. Öğrencilerin Arnavutluk'ta yapacağı çalışmalar
hakkında bilgi veren Kolbaşı, şunları

dile getirdi: "Mimar oldukları
için Arnavutluk genelindeki projeleri ziyaret edecekler. Berat şehrinde
üç eser var, cami ziyaret edecekler.
İşkodra'yı ziyaret edeceğiz ve Ergiri
(Gjirokastra) şehrini ziyaret edeceğiz. Orada TİKA'nın cami restorasyonları ve diğer tarihi eser
restorasyonları yerinde görecekler.
Bu programın en önemli amacı,
mezun olmaya yakın üniversite öğrencilerinin Türkiye'nin yurt dışında
yaptığı çalışmaları yerinde görmeleri ve kendi geleceklerini ona göre
şekillendiriyor olmaları." Kolbaşı,
program sayesinde öğrencilerin
Türkiye'ye döndüğünde edindikleri tecrübelerini paylaşabileceklerini sözlerine ekledi.TİKA
başkent Tiran'daki Ethem Bey
Camisi, Ergiri Pazar Camisi,
Berat Hünkar Camisi ve Halveti
Tekkesi ile Berat Bekarlar Camisi'nin restorasyonunu geçen yıl

Hakan EMRO

oğduğumuz ilk günlerimizde, kulağımıza ilk fısıldanan ses, Ezan
sesiydi. Biz bu sesle büyüdük. Kulaklarımız hep bu sesin arzusunda, bu sesi
her daim duymak istiyor. Müslümanların
dışında bazı gayri Müslimlerin de etkilendiği bu ses, insanı rahatlatan, insanı gerçek
huzura ve mutluluğa kavuşturan sestir.
Peki Ezân-ı Muhammedî İslamiyet’e nasıl
girdi diye hiç düşündük mü? İslamiyet’e
namaz Mekke döneminin dokuzuncu yılında farz kılındığı halde, Müslüman toplulukları namazlarını ezansız kılıyordu,
çünkü Mekke’de İslamiyet zayıftı; orada
güçlü olan, toplumda hatta Allah’ın evi
Kâbe’de egemen olan müşrik düzeniydi.
Bu yüzden Müslümanlar kendi yönetimlerinde olmayan ve güçsüz oldukları bir
yerde açıkça ezan okumakla yükümlü tutulmamışlardı. Medine’ye hicretinin birinci yılında birbirlerini “es-salâh es-salâh
(namaza namaza)” veya “es-salâtü câmlatün (namaz toplayıcıdır, namaz için toplanın)” şeklinde namaza davet ederlerdi.
Lakin bu şekildeki bir çağrı yeterli olmuyor, uzakta oturanlar bu sesi duymadıkları
için namaza yetişemiyorlar ve bu yüzden
de İslâm Cemaatinin bir araya gelip bu konuyu birbirleriyle istişare etmek zorunluklarında kaldılar. Oturup bir araya
toplandıklarında sahabiler, efendimize tekliflerde bulundular. “Çan sesi olsun, ya
Resulallah.” diyenlere: “Olmaz, o Hıristiyanların adetidir.” dedi efendimiz, sonra
boru sesi denildi, ama bu Yahudilerin
adeti olduğu için kabullenmedi, bayrak
dikmek denildi, o da doğru görülmedi.
Bunların hiç biri kabullenmeden o gün
toplandıkları yerden üzüntü ile ayrıldılar.

RİVAYETLER MUHTELİF

Bazı rivayetlere göre toplantıdan sonra
Abdullah b. Zeyd de diğer sahâbiler gibi
üzüntüyle evine döndü ve yattı. Abdullâh
şöyle anlatır: “Ben de üzüntülü olarak yatmıştım. Uyku ile uyanıklık arasında iken
üzerinde yeşil elbisesi olan biri yanıma
geldi, bir duvârın üzerinde durdu. Elinde
bir çan vardı. Aramızda şu konuşma geçti:
– Onu bana satar mısın? – Onu ne yapacaksın? – Namaz için çalarız. – Ben sana
bu konuyla ilgili daha hayırlı bir şey versem olmaz mı? – Olur, dedim. Hemen kıbleye karşı durdu ve Ezanı okumaya
başladı. Sabah olduğunda Abdullâh b.
Zeyd hemen efendimizin yanına koştu gördüğü bu rüyayı anlattı. Diğer sahabiler de
buna benzer rüyalar gördüklerini anlattıklarında Efendimiz “Bilâl-i Habeşi’ye söyleyin güzel ve gür sesiyle Medine’nin en
yüksek yerinde Ezanı okusun” emrini
verdi. Kulağımıza huzur ile koşan, yüreğimizin gönlünü açan bu ses, öyle bir sestir
ki bizi kurtuluşa çağırıyor. Bizi azaplardan
koruyan kurtuluş, ateş şiddetinden uzaklaşmamıza vesile olan kurtuluş, bizi doğru
yola ulaştıran kurtuluş bu seste gizlidir.
Ezan sesi doğuşumuzdan bu yana bizi yalnız bırakmayan sestir ve bizi gün dilimi
içinde beş defa kurtuluşa davet ediyor.
Peygamber efendimizin, Bilâl-i Habeşi’ ye
ezanı okutmasından bu yana gelen bu sese
saygı duymamız ve okunduğunda sakince
dinlememiz gerekmektedir. Günde beş
defa “ Haydi kurtuluşa” diye çağıran bir
ses varken, sorgu gününde hiçbirimiz “
Benim haberim yoktu” diyemeyiz.
www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır…

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİRoĞLU

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

KKTC Mehmet ALDEMİR

YAYIN KURULU

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL
İSMET TOPALOĞLU
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ
BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN
İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ
BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

YAYINTÜRÜ: ULUSLARARASI HAFTALIK SÜRELİ YAYIN
YÖNETİM YERİ: Menderes Cad. No:96 Kat:4 Daire:8
Buca Belediyesi karşısı Buca - İZMİR
TEL: 0 232 439 02 00
BASKI TARİHİ: 29 Temmuz 2019
BASKI: STAR MEDYA YAYINCILIK A.Ş.
ADRES: Gaziemir Tren İstasyonu Karşısı Eski Betontaş
Tesisleri İçi No: 29 GAZİEMİR/İZMİR TEL: 0 232 251 76 32
www.balkangunlugu.com-info@balkangunlugu.com
Köşe yazılarının sorumluluğu yazarına aittir. Yıllık abone bedeli
500 TL olup ulusal ve uluslararas› aboneler için
posta ücreti ilave olunur.
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"Adalet savaşçısı"
Boşnak anne şiir
kitabında yaşatılacak
29 Temmuz 2019
Pazartesi

Srebrenitsa'daki soykırımın ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca
mücadele eden Hatice Mehmedovic için Hırvat şair Mile Stojic'in yazdığı "Hatice"
isimli şiir, aralarında Türkçenin de bulunduğu 19 dile tercüme edilerek kitaplaştırıldı

B

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

osna savaşının kapanmayan yarası Srebrenitsa soykırımında eşi
ve iki oğlunu kaybeden Hatice
Mehmedovic için yazılan "Hatice"
isimli şiir, aralarında Türkçenin de bulunduğu 19 dile tercüme edilerek kitaplaştırıldı. www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği bilgilere
göre; Bosna Hersek'in doğusundaki
Srebrenitsa ve civarında 1995 yılının
temmuz ayında yapılan soykırımda eşi
ile iki oğlunu kaybeden ve soykırımın
ardından adaletin sağlanması için hayatı boyunca mücadele eden "adalet
savaşçısı" Boşnak annenin adı şiir kitabında yaşatılacak.

MİLE STOJİC KALEME ALDI

Hırvat şair Mile Stojic'in kaleme aldığı
şiir kitabının tanıtımı için başkent Saraybosna'da düzenlenen programa katılanlar, şiirin Boşnakça, Arapça,
İngilizce ve Almanca tercümelerini de
dinleme imkanı bulurken, salonu dolduranlar duygusal anlar yaşadı.
Şiiri kaleme alan Stojic, Hatice Mehmedovic henüz hayattayken yazdığı bu
şiiri, o öldükten sonra sosyal medya
hesabında paylaştığını anlatarak, ter-

cümelerin ise gönüllüler tarafından
kendisine gönderildiğini ifade etti.
Kitabın, şiirin orijinali ve tercümelerinden oluştuğunu aktaran Stojic, Srebrenitsa annelerinin son çeyrek asırda
Bosnalı siyasetçilerden daha büyük
adımlar attıklarını vurguladı.
Şiirin Boşnakçasını okuyan oyuncu
Hasija Boric de Boşnaklara yönelik saldırıların "soykırım" olarak kabul edilmesini Srebrenitsa annelerine borçlu
olduklarını belirterek, ülkedeki sanatçılara eserlerinde soykırım konusunu
işleme çağrısında bulundu.

‘HUKUKÇU OLMAYA
GEREK YOK’

Soykırım'ın sadece Srebrenitsa'da yapılmadığına dikkati çeken Boric, "Radovan Karadzic çıkıp da bir milletin
yok olacağını söylüyorsa, bunun soykırım olduğunu anlamak için hukukçu
olmaya gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.
Şiirin Arapçasını okuyan Boşnak akademisyen Enes Karic ise şiirde "Hatice"
ve "boşluk" kelimelerinin tekrarlandığına işaret ederek, "Boş bir kalp, boş
bir Bosna, boş umutlar. Bu muhteşem
bir şiir." ifadelerini kullandı.

ADALETİN SEMBOLÜ

Soykırımda eşi Abdulah (44) ile
iki oğlu Almir (18) ve Azmir'in
(21) yanı sıra çok sayıda yakın akrabasını da kaybeden Mehmedovic, soykırımdan sonra adalet
arayışında sembol isimlerden biri
olmuştu.
Soykırımın ardından 23 yıl boyunca yorulmadan adalet mücadelesi veren Mehmedovic'in, "Artık
anne olamayacağım. Torunum olmayacak. Oğlum olmayacak. Bu
mutlulukların ne anlama geldiğini
bilemeyeceğim." ifadeleri herkesin hafızasına kazınmıştı.
Srebrenitsa Anneleri Derneği Başkanı uzun yıllar olarak görev
yapan Mehmedovic, 22 Temmuz
2018'de kanser tedavisi gördüğü
Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki bir hastanede 66 yaşında yaşamını yitirmişti.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

SAYFA 10

10 Araştırma

Bosna'daki 112 bin harabe evde
hala savaşın çığlığı yankılanıyor

29 Temmuz 2019
Pazartesi

Bosna Hersek'te evlerin yarısına yakınının tahrip edildiği savaşın
üzerinden çeyrek asır geçmesine rağmen, 112 bin civarında terk
edilmiş harabe ev bugün de savaşın izlerini taşımayı sürdürüyor

B

osna Hersek'te 1992-1995
yılları arasında yaşanan
savaşın çığlığı bugün de
bu evlerde yankılanmaya
devam ederken, sahipleri tarafından terk edilmiş, atılan top
mermilerinden zarar görmüş bu
evler 25 yıl sonra da savaşın
hayaletini misafir etmeye
devam ediyor. Resmi rakamlara
göre, savaş başlamadan önce
Bosna Hersek'teki konut sayısı
1,1 milyon civarındayken, 3,5 yıl
süren savaşta bu konutlardan
453 bini zarar gördü ya da tamamen yıkıldı. Yıkılan ya da zarar
gören konutların büyük çoğunluğu onarılsa da hala ülke genelinde 112 bin "savaş mağduru"
konut kullanılamaz halde duruyor. Harabe evler savaşın izlerini tüm çıplaklığıyla göstermeye
devam ederken, bu evlerin kırsal kesimlerin yanı sıra büyük
şehirlerde ya da bu şehirlerin
hemen yanı başındaki mahallelerde görülmesi mümkün. 2,2
milyon insanın savaşta göç ettiği
ancak savaşın ardından 1 milyondan fazla insanın geri döndüğü ülkede, yıkılmış veya
zarar görmüş bu evler mülk
sahiplerinin kendi çabaları ya da
devlet, uluslararası toplum ve
yerel yönetimlerin destekleriyle
onarıldı, yeniden yaşanılabilir
hale getirildi.

SAVAŞTA GÖÇ EDENLERİNYÜZDE 55'İ
EVLERİNE
GERİ DÖNDÜ

Bosna Hersek İnsan Hakları ve
Mülteciler Bakanlığından yapılan açıklamada, Bosna
Savaşı'nda ülkede kayıtlı evlerin
yüzde 42'sine zarar verildiği
veya yıkıldığı belirtilirken, bu
evlerin ufak, orta ve ağır olarak
farklı derecelerde tahribata
uğradığı kaydedildi. Savaşı sonlandıran Dayton Barış
Anlaşması'nın imzalanmasının
ardından bir süre da tahribatın
devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, şu ana kadar 341 bin
hasarlı konutun yeniden yapıldığı ve bu sayının zarara uğramış evlerin yüzde 75'ine tekabül
ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Savaş sonrasında
yaklaşık 200 bin konut farklı
uluslararası ve yerel yardımlarla
yeniden yapıldı. Az hasar görmüş binaların tamiri ise mülk
sahiplerince gerçekleştirildi.
Yerel yönetimlerden alınan bilgilere göre, 112 bin civarında
konut ise hala onarılamadı." ifadelerine yer verildi.

250 MİLYON EURO’YA
İHTİYAÇ VAR

Savaşta göç edenlerin yüzde
55'e yakının evlerine döndüğü
aktarılan açıklamada, geri
dönüşleri teşvik amaçlı yeniden
yapılanma için 250 milyon
Euro’ya ihtiyaç duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, devletin
tüm kademeleriyle etnik ya da
dini bir ayrım gözetmeksizin
geri dönüşleri teşvik ettiği belirtilirken, evlerine geri dönmek
isteyenlere kolaylık sağlandığı
ve insanların yeniden entegrasyonunu güçlendirme konusunda destek verildiği vurgulandı.

www.dunyabulteni.net
sitesinden alınmıştır…
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halk ne ister?
Tahrir protestocularından birinin açıkLeyla Şerif EMİN
lamalarını okudum,
biraz arşiv haberleri
ülkesinde önemli değişmekarıştırdım. Yeni seçilmiş
ler meydana getirdi.
bir Cumhurbaşkanı için
Tunus, Libya, Mısır,
“verdiği sözleri tutmadı”
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O dönemde Türkiye ile
ve karşı tarafta ise erimeye Mısır ilişkileri iyiydi ve
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biz de kaderimize razıyVelhasıl bir yıl görevde
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Hem de kendi atadığı
farklı alanda bir güç olmaSavunma Bakanı tarafınya başlamıştı. 1980’lerin
dan.
ortalarından itibaren bölBu darbe ile Mısır aslında
gede dikkat çeken konu,
geri dönüşü olmayan bir
halk ayaklanmaları oldu.
kaosa sürüklendi. 2009’da
Çocukluğumdan beri hafı“one minute” olayıyla
zama kazınan “demonstrayeniden şekillenen
tion” kelimesi
Türkiye Ortadoğu ilişkilebu halk ayaklanmaların en
rinin ardından Arap
belirgin ismi oldu.
Baharı ile Türkiye yalnızHalkın arasına nifak
laşma yoluna sürüklendi.
tohumları ekmekle başlarGezi kalkışması, mitingmış tüm bu ayaklanmalar.
lerde patlatılan bombalar
Sonra da savaşlar olur,
ve en son 15 Temmuz
ülkeler dağılır, devletler
darbe girişimi ile
çöker, liderler devrilir,
Türkiye’nin ayağını kayhükümetler değişirmiş.
dırmaya çalışanlar hiçbir
Biz bunu bariz bir şekilde
zaman boş durmadı aslınyaşadık. Hatta Kuzey
da. Her yolu denediler ve
Makedonya, ismi değişdenemeye devam edecekmeden önce eski hükümet
ler. Türkiye ne Avrupa’ya
idaresinde “renkli devrim”
ne de Ortadoğu’ya benzer
adı altında gösteriler ve
çünkü.
türlü protestolarla isim
Yaşananlar Firavunlar ile
değişikliğine kadar gelinYusufların kavgası.
di.
Hayran kalınan Yusuf,
Son yüz yılda devletleri
kuyuya kardeşleri tarafındevirme tekniğinin altında
dan atılan yine Yusuf…
“protestolar” yani gösteriCoğrafya kadermiş, evet
ler bulunuyor. Son on yılve kesinlikle…
daki tüm hareketlilik aslında Arap Baharı ile başladı.
www.timebalkan.com
Bu hareketlilikler bir dizi
sitesinden alınmıştır…
Ortadoğu ve Kuzey Afrika
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Çeşme-Atina
seferlerine
ara verildi

İzmir'in Çeşme ilçesi ile
Yunanistan'ın başkenti
Atina'nın Lavrion Limanı
arasında başlayan feribot
seferlerine ara verildiği
açıklandı

Ç
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eşme ilçesi ile Yunanistan'ın
başkenti Atina'nın Lavrion Limanı arasında, 30 Haziran tarihinde feribot seferleri başlamıştı.
Çeşme Ulusoy Limanı'nda mehterli törenle başlayan feribot seferleriyle ilgili
bir gelişme yaşandı.
www.haberler.com’a göre: Ege Deniz
Yolları Gemi İşletmeciliği adlı firma,
Ege'nin iki yakasında turizme ve ihracata büyük katkı sağlaması beklenen
seferlere ara verildiğini duyurdu. Şirketin internet sayfasında yapılan duyuruda, "Teknik sebeplerle
seferlerimize ara verilmiştir. Bu sorun
giderilene kadar web sitemiz üzerinden bilet satışlarımız durdurulmuştur.
Bilet bedelleriniz ödeme yapmış olduğunuz kartlarınıza iade edilecektir. Sorularınız için PNR numaralarınız ile
birlikte info@aegeanseaways.com adresine e-posta gönderebilirsiniz" denildi.
Öte yandan şirketin Ulusoy Limanı'na
yakın yerde kiraladığı büronun da bir
süredir kapalı olduğu görüldü.

SIYAH MAVI KIRMIZI SARI

Mübadillerin lezzetleri
günümüz mutfaklarında
Samsun Balkan Türkleri Derneği, Mübadil Lezzetler" etkinliği ile asırlık lezzetleri günümüz mutfaklarına taşıyor

S

SAMSUN /BALKAN GÜNLÜĞÜ

amsun Balkan Türkleri Kültür,
Dayanışma ve Haberleşme Derneği, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nce
desteklenen Geçmişe Açılan Pencere
Projesi kapsamında "Mübadil Lezzetler" etkinliği ile farklı mübadil köylerinde yöresel yemeklerin tanıtımına
başlandı. Samsun Balkan Türkleri
Derneği yürütmüş olduğu proje kapsamında unutulmaya yüz tutmuş
asırlık lezzetleri tekrar canlandırarak
günümüz mutfaklarına taşıyor. Ayrıca
proje sonunda hazırlanacak olan
yemek kitabı ile unutulmaya yüz tut-

muş asırlık lezzetleri kuşaktan kuşağa
aktarılmış olacak.
www.timebalkan.com’un İHA’dan aldığı bilgilere göre; Samsun Balkan
Türkleri Derneği Başkanı
Uğur Burak Özata, “Mübadillerin Balkanlar'dan gelen köklü
kültürel öğelerinin yanında
zengin mutfak
geleneklerinin
de Anadolu’daki kültürel
zenginliğin artmasına önemli katkılar sağlamaktadır.

Yürütmüş olduğumuz bu proje ile
unutulmaya yüz tutmuş mübadil lezzetleri, günümüz mutfaklarına taşımayı ve gelecek nesillere aktarmayı
hedeflemekteyiz. Mübadil annelerimizin tarifleri ile
Hacıismail ve Devgeriş mahallelerimizde
gerçekleşen etkinliklerimizin
ardından, proje
iştirakçileri olan
mübadil mahallelerimizden Karaperçin, İlyasköy,
Aşağıçinik, Çırak-

man, Çandır ve Taflan’da aynı şekilde
farklı lezzetleri ortaya koyan çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemizde farklı yemeklerin ve lezzetlerin
yapımı ile devam eden projemiz sonunda malzemelerin, tariflerin ve yapılışlarının açık bir şekilde anlatılacağı
yemek kitabımızı da Türk mutfağına
kazandırmış olacağız” dedi.
Özata, ayrıca şunları söyledi: “Aynı
zamanda gastronomi mezunu profesyonel aşçı Sayın Merve Akkuş’un da
(Samsun Müdavim Restoran Soğuk
Şefi) etkinliklerimizde Balkan yemeklerinin yapım aşamasına katılarak
destek verdiği için kendisine teşekkür
ediyoruz.”
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Karadağ Milli Takımı’nda Hadzibegic dönemi

K
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aradağ A Milli Futbol
Takımı'nın teknik direktörlüğüne, Türkiye'de bir dönem
Gaziantepspor, Denizlispor ve
Diyarbakırspor'u da çalıştıran Faruk
Hadzibegic getirildi. www.timebalkan.com’un haberine göre;

Karadağ Futbol Federasyonu’ndan
yapılan açıklamada, gerçekleştirilen
yönetim kurulu toplantısının ardından Hadzibegic'in milli takımın başına getirilmesine oy birliğiyle karar
verildiği ve 61 yaşındaki Bosna
Hersekli teknik adam ile 2020 yılının
sonuna kadar anlaşmaya varıldığı
belirtildi. Hadzibegic, Karadağ'ın başkenti Podgoritsa'daki Futbol Evi'nde

düzenlenecek basın toplantısının
ardından 2020 Avrupa Şampiyonası
(EURO 2020) Elemeleri'nde A
Grubu'nda yer alan Karadağ Milli
Takımı'ndaki görevine başladı. Faruk
Hadzibegic, Bosna Hersek A Milli
Takımı'nın yanı sıra 2005
yılında Gaziantepspor, 2006'da ise
Denizlispor ve Diyarbakırspor'da
görev yaptı.

T
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Menemenspor’a
Arnavut kaleci

www.balkangunlugu.com

hedefi dünya şampiyonluğu

ransferde son olarak stoper Can
Sıkılmaz ve Nijeryalı orta saha
Henry Onoka ile resmi sözleşme
imzalayan TFF 1'inci Lig ekibi
Menemenspor, aradığı kaleciyi
Arnavutluk'tan buldu. Sarı-lacivertliler,
KF Laçi takımında forma giyen
Gentian Selmani ile el sıkıştı. 21 yaşındaki eldiveni İzmir'e getiren yönetimin,
Selmani ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı
öğrenildi. Gentian Selmani ile kısa
zamanda resmi imzaların atılması bekleniyor. Diğer taraftan, Menemenspor,
özel maçta Türkmenistan ekibi
Şagadam'ı 2-1 mağlup etti.

Yelkende 50. Balkan Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Zülal Alev
Milli bisikletçiler,
Erkan, dünya şampiyonasında da birincilik kürsüsüne çıkmak istiyor

T
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Milli sporcu Zülal Alev Erkan "Ağustos ayında da Kanada'da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim dünya
şampiyonasında kürsüye çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak" dedi.

ekirdağ'da düzenlenen
50. Balkan Yelken
Şampiyonası'nda altın
madalya kazanan milli sporcu
Zülal Alev Erkan, 2019 Dünya
Şampiyonası'nda da birincilik
kürsüsüne çıkmayı hedefliyor. Çok sayıda Türkiye şampiyonluğu bulunan ve kızlar
Laser 4.7
sınıfında Balkan şampiyonluğu elde eden 15 yaşındaki
Zülal Alev, dünya şampiyonluğu hedefi doğrultusunda
antrenmanlarını aralıksız sürdürüyor. Tekirdağ Yelken ve
İhtisas Kulübü sporcusu

Zülal Alev, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, 8 yıldır
yelken yaptığını ve 2015 yılında milli takıma seçildiğini
söyledi. Zülal Alev
Erkan, şampiyonada
Türkiye'yi ve Tekirdağ'ı en iyi
şekilde temsil etmek istediğini ifade ederek, "Yıl içerisinde
Türkiye'de ve yurt dışında
düzenlenen şampiyonalara
katılıyorum. En son Fransa'da
gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasına katıldım. Orada
130 sporcu arasında 23.
oldum. Ağustos ayında da
Kanada'da düzenlenecek
dünya şampiyonasına katılacağım. Hedefim dünya şampiyonasında kürsüye çıkarak

bayrağımızı dalgalandırmak.
" diye konuştu. www.timebalkan.com’a göre; Dünya şampiyonluğu hayaliyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü
belirten Zülal Alev, "Bu yıl 3
Türkiye şampiyonası oldu ve
onlarda kızlarda birinci
oldum. Bu şampiyonalarda
aldığım birinciliklerle Avrupa
ve dünya şampiyonlarına
katılma hakkı kazandım. 2 yıl
öncede Tekirdağ'da gerçekleştirilen 50. Balkan
Şampiyonası'nda birinci
olmuştum. Şampiyonada kürsüde yer almak için kondisyon ve deniz antrenmanlarıma devam ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kosova Turu'nda
pedal çevirdi

T
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ürkiye Bisiklet Milli Takımı,
Kosova Turu'na katılacak.
www.timebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; Türkiye Bisiklet
Federasyonundan yapılan açıklamaya
göre, 2.1 kategorisindeki Kosova
Bisiklet Turu başladı. Milli takımın da
mücadele edeceği yarış üç etaptan
oluştu. Genel menajerliğini Kairat
Baigudinov'un yaptığı milli takımın
kadrosunda Burak Abay, Cebrail
Şeker, Emin Koçan, Halil İbrahim
Doğan, Onur Turgut, Serkan Balkanve
Yunus Emre Yılmaz yer aldı.

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

Skopje Alexander The Great International Airport
“primeclass” Business Lounge (Departure)
“primeclass” Lounge (Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
“primeclass” VIP Lounge (Departure - Arrival)
Ohrid St. Paul The Apostle International Airport
“primeclass” VIP & CIP Lounge VIP Terminal

