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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com
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¥ sırbisTan Dışişleri
Bakanı Ivica Dacic,
Türkiye ile Sırbistan
arasındaki ilişkilerin en
üst düzeyde olduğunu
söyledi. Dacic, törende
yaptığı konuşmada, iki
ülke arasındaki ilişkile-
rin sıcak ve samimi
şekilde sürdüğünü,
bunun kanıtının da
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan'ın
Sırbistan'a yaptığı ve
yapmayı planladığı

ziyaretler olduğunu
belirtti. İkili ilişkilere
önem verdiklerini
ifade eden Dacic,
"Gerek siyasi gerekse
ekonomik alanda, dip-
lomatik ve konsolosluk
çalışmaları anlamında
önemli çalışmalar yapı-
yoruz. Bu güzel ilişkiler
önem arz ediyor.
Türkiye ile Sırbistan
arasındaki ilişkiler en
üst düzeyde." diye
konuştu. 5’te

¥ bosna Hersek'te
1992-1995 yıllarında
yaşanan savaşta, baş-
kent Saraybosna yakın-
larındaki İgman
Dağı'nda Sırp birlikleri-
nin düzenlediği operas-
yonun durdurulması ve
dağın savunulmasının
26. yılı dolayısıyla tören-
ler düzenlendi. İgman
Dağı'nda savaş yılların-
da inşa edilen camiye
gelen binlerce

kişi, cuma namazını kıl-
dıktan sonra dağın ve
şehrin savunmasında
şehit olanlar için dua
etti.Bosna Hersek Devlet
Başkanlığı Konseyi
Başkanı Zeljko Komsic,
Saraybosna ve BosnaHer
sek'in savunmasında
kilit rol oynayan İgman
Dağı'nda birçok vatan-
sever askerin son nefesi-
ne kadar savaştığını
ifade etti. 5’te

Şanlı İgman
direnişi anıldı

Sırbistan’dan Türkiye’ye 
FETÖ ile mücadele garantisi

¥ Cumhurbaşkanı
Erdoğan, gelenekselleşen
Büyükelçiler Konferansı’nın
hariciye teşkilatıyla beraber
diğer kurumlar için de geniş
bir istişare zemini sunduğu-
nu söyledi. Erdoğan, “
“Balkanlarda istikrarı, refahı
ve Avrupa Atlantik kurumla-
rıyla bütünleşme sürecini de
kararlılıkla desteklemeye
devam edeceğiz” ifadelerini
kullandı. Türkiye’nin Filistin
meselesinde sonuna kadar
adalet ve hakkaniyeti savun-
maya devam edeceğini ve
bunun yolunun da KKTC’nin
haklarını korumaktan geçti-
ğini söyleyen
Cumhurbaşkanı Erdoğan
şunları kaydetti: “İlk kıble-
miz, göz bebeğimiz Kudüs’ü
işgalcilerin insafına asla terk
etmeyeceğiz. Orta Doğu,
Kuzey Afrika ve Avrupa’nın

güvenliği için Doğu
Akdeniz’in istikrarı da önem-
lidir. Kıbrıs ve Doğu
Akdeniz’de istikrar, ancak

Türkiye’nin ve Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin hak ve
çıkarlarının gözetilmesiyle
mümkündür.”

¥ Hırvatistan ordusunun
1995'te ülkenin güneyindeki
Krajina bölgesindeki Sırplara
karşı gerçekleştirdiği Fırtına
Harekatı'nın 24'üncü yılı dolayı-

sıyla tören düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Kolinda Grabar
Kitarovic, Başbakan Andrej
Plenkovic ve Meclis Başkanı
Gordan Jandrokovic'in yanı sıra

çok sayıda kurban yakınının
katıldığı ilk programın ardın-
dan, merkezi tören, 24 beyaz
güvercinin havaya bırakıldığı
Knin Kalesi'nde gerçekleşti.

Harekatın yıl dönümü,
Hırvatistan'da "özgürlüğe
kavuşma günü" olarak kutla-
nırken Sırbistan'da ise "yas
günü" olarak anıldı.

Erdoğan’dan dünyaya
Balkan mEsajı

Türk öğrencilerden Karadağ'da sağlık taraması
¥ Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Tecrübe Paylaşım
Programı kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve diş hekimliği öğrencileri, ülkenin
kuzeyinde sağlık taramalarında bulundu. Öğrenciler, başkent Podgoritsa'nın yanı
sıra ülkenin kuzeyinde bulunan Bijelo Polje, Rozaje ve Plav şehirlerini ziyaret etti.
Plav Sağlık Ocağı Müdürü Omer Sahmanovic TİKA'nın, sağlık ocağına belli aralık-
larla yardımlarda bulunduğunu anımsatarak "Onlara yardımlarından dolayı
teşekkür ediyor, iş birliğimizin devam etmesini temenni ediyorum" dedi.

Hırvatlar
kutladı
Sırplar yaS
ilan etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı’na
katılan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğle yemeği verdi
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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...
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Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, gele-
nekselleşen Büyükelçiler

Konferansı’nın hariciye teşkila-
tıyla beraber diğer kurumlar
için de geniş bir istişare zemini
sunduğunu söyledi. Dünya-
nın, teknolojik yenilikler ya-
nında, diplomaside de büyük
bir dönüşüm sürecinden geçti-
ğini ifade eden Cumhurbaş-
kanı Erdoğan, “ 20-30 yıl
öncesinin dinamikleriyle, eski
dönemin kalıplarıyla günü-
müzü değerlendirmek artık
mümkün değildir. Bireylerle,
şirketlerle, toplumlarla beraber
devletlerin de zamanın ruhunu
iyi okuması, politikalarını da
buna göre belirlemesi gereki-
yor” dedi. Yeni dönemde ulus-
lararası sistemin çok merkezli
bir yapıya doğru evrildiğine
dikkat çeken Cumhurbaşkanı
Erdoğan şunları kaydetti: “Bu
değişim öngörülemezliği artır-
makta, karar alıcılar bakımın-
dan yeni riskleri beraberinde
getirmektedir. Siyasi ve ekono-
mik kırılganlıkları dikkate aldı-
ğımızda, aslında sistemden
ziyade ‘sistemsizlikle’ karşı
karşıya kaldığımızı söylemek

durumundayız.”
“Suriye’de, Myanmar’da, Lib-
ya’da, Yemen’de çocuklar öl-
meye devam ediyorsa burada
gerçekten bir sistem sorunu
var demektir” diyen Cumhur-
başkanı Erdoğan, “İnsana sa-
dece ve sadece insan olduğu
için değer vermeyen bir anlayı-
şın, küresel güvenliği ve hu-
zuru sağlaması söz konusu
olamaz” değerlendirmesinde
bulundu.

MİLLİ MENFAATLER
VURGUSU

Türkiye’nin sadece kendi gele-
ceği için değil, bölgesinin barış
ve huzuru için de inisiyatif

almak zorunda olduğunu ifade
eden Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, konuşmasına şöyle
devam etti: “Son dönemde Su-
riye’de yaşadıklarımız bize,
‘sahada olmadan, masada
olunmayacağını’ bir kez daha
göstermiştir. Gerektiğinde di-
yalogla, gerektiğinde yumuşak
güç unsurlarıyla, gerektiğinde
“zorlayıcı diplomasi” araçla-
rıyla, gerektiğinde de fiili güç
kullanarak millî menfaatleri-
mizi mutlaka
savunacağız.”“Türkiye’nin gü-
venliği, NATO’nun ve tüm
bölgemizin güvenliği demek-
tir. S-400’lerin NATO’ya ve F-
35’lere zarar vereceğine dair
hiçbir somut veri yoktur”

diyen Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, daha önce NATO ve AB
üyesi birçok ülkenin, Rus-
ya’dan benzer hava savunma
sistemleri satın aldığına dikkat
çekerek, “Bu ülkeler için sorun
olmayan bir konunun, Türkiye
için kriz hâline dönüştürülme-
sini iyi niyetli görmüyoruz.
Hele hele S-400’ler üzerinden
Türkiye’nin Batıyla olan ilişki-
lerinin sorgulanması kesinlikle
yanlıştır.  S-400’ler meselesinde
Türkiye, güvenliğiyle ilgili
‘stratejik’ değil,  tamamen ‘ti-
cari’ bir tercihte bulunmuştur”
şeklinde konuştu.

KKTC’YE DESTEK

Türkiye’nin Filistin mesele-
sinde sonuna kadar adalet ve
hakkaniyeti savunmaya devam
edeceğini söyleyen Cumhur-
başkanı Erdoğan şunları kay-
detti: “İlk kıblemiz, göz
bebeğimiz Kudüs’ü işgalcilerin
insafına asla terk etmeyeceğiz.
Orta Doğu, Kuzey Afrika ve
Avrupa’nın güvenliği için Doğu
Akdeniz’in istikrarı da önemli-
dir. Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’de
istikrar, ancak Türkiye’nin ve
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriye-
ti’nin hak ve çıkarlarının göze-
tilmesiyle mümkündür.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 11. Büyükelçiler Konferansı’na
katılan büyükelçilere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde öğle yemeği verdi

Erdoğan: Balkanlar’daki
istikrar korunacak

knİn
BAlkAn GÜnlÜğÜ

Hırvatistan'ın Knin şeh-
rinde, ülke ordusu-
nun 1995'te Sırp

güçlerine karşı gerçekleştir-
diği Fırtına (Oluja) Hareka-
tı'nın 24. yılı dolayısıyla anma
töreni düzenlendi. Hırvatis-
tan ordusunun, ülkenin güne-
yindeki Krajina
bölgesinde Sırp-
lara karşı ger-
çekleştirdiği
Fırtın Hare-
katı'nın yıl
dönümü
kapsamın-
daki anma
programları, ha-
rekatta hayatını kay-
bedenlerin anısına yapılan
anıta çiçek bırakılmasıyla baş-
ladı. www.timebalkan.com’u
n haberine göre; Cumhurbaş-
kanı Kolinda Grabar Kitaro-
vic, Başbakan Andrej

Plenkovic ve Meclis Başkanı
Gordan Jandrokovic'in yanı
sıra çok sayıda kurban yakını-
nın katıldığı ilk programın ar-
dından, merkezi tören, 24
beyaz güvercinin havaya bıra-
kıldığı Knin Kalesi'nde ger-
çekleşti.
Cumhurbaşkanı Kitarovic,
burada yaptığı konuşmada,
24 yıl önce Hırvatistan tari-

hinde yeni bir sayfa açıl-
dığını ifade

ederek "24 yıl
önce, Hır-
vatlar
güçlü bir
halk ol-
duğu me-

sajını
dünyaya gön-

derdi. Kendi ka-
derimizi kendimiz tayin

ettik." dedi.
Başbakan Plenkovic de hare-
katın saldırgan güçlere karşı
yapılmış meşru bir eylem ol-
duğunu belirterek harekatın

bugünkü Hırvatistan'ın oluş-
masında kilit rol oynadığını
vurguladı.
Meclis Başkanı Jandrokovic
de ülke ordusuna verdikleri
mücadele için her zaman
minnettar kalacaklarını söy-
ledi. Tören kapsamında ay-
rıca kale içerisinde
Hırvatistan bayrağı dalgalan-
dırıldı, Hırvatistan Ordusu
Akrobasi Takımı tarafından
"Fırtına'nın Kanatları" isimli

uçak gösterisi sergilendi.
Hırvatistan'da "özgürlüğe ka-
vuşma günü" olarak kutlanan
Fırtına Harekatı bir diğer Bal-
kan ülkesi Sırbistan'da ise
"yas günü" olarak anıldı.
Binlerce Sırp'ın hayatını kay-
bettiği ve 220 binden fazla ki-
şinin sürgün edildiği yaklaşık
85 saat süren harekatın yıl dö-
nümünde, Sırbistan, "kayıpla-
rımızı asla unutmayacağız"
mesajı verdi.

Balkanlar'da "Fırtına 
Harekatı"nın 24. yılı

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

İZMİR MEKTUBU

SuSuRluk AyRAnını
özleyeceğİm

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT

Zaman ne çabuk geçiyor.
Bundan üç yıl önce 1 Tem-
muz 2016 tarihinde Osman-

gazi köprüsünün açılışında
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan kurdeleyi keser-
ken hemen arkasında yer almıştım.
Yanında Arnavutluk Başbakanı
Sayın Edi Rama, zamanın ulaş-
tırma bakanı Sayın Ahmet Arslan
ve yoların kralı (Onun deyimiyle
yolların kralı değil kuralı olur
diyen ) Sayın Binali Yıldırım vardı.

Reis’ten bana 
espRili ve taRihi
sözleR: “izmiR’e 

bu kıyağımızı
unutma !”

Osmangazi köprüsünün açıldığı
günü, mübarek Ramazan Ay’ı idi.
Açılıştan sonra on binlerce kişinin
katılımında birlikte iftar yaptık.
İftar sonrası Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile
Binali beyin olduğu yere gittim.
Selam verdim. Reis beni görünce,
“Rifat, İzmir’den mi geldiniz diye
sordu?  Evet, Sayın Cumhurbaşka-
nım dedim. Sonra ikinci soru geldi.
Buraya ne kadar zamanda geldi-
niz? Altı saatte geldik diye cevap
verdim. Sonra şu esprili tarihi sözü
söyledi. Bu yol bitince 3,5 saatte
geleceksiniz. İzmir’e bu Kıyağı-
mızı da unutma” dedi.

yugoslavya 
otoyollaRı

Dede toprağı Kosova bir zamanlar
eski Yugoslavya’nın muhtariyet
diye anılan bölgesiydi. Bir yanda
ABD’nin liderliğinde NATO diğer
yandan Sovyetler Birliği liderli-
ğinde Varşova paktı Doğu Bloku
ülkeleri. İşite o sırada Yugoslavya
Tito’nun önderliğinde Bağlantısız
ülkelerin liderliğini yapıyordu. Or-
tadoğu’dan Avrupa’ya Yugoslavya
üzerinden geçiliyordu. Daha
1980’li yıllarda Yugoslavya muh-
teşem otoyollar yapmıştı. Askeri
güç olarak da Avrupa’nın dör-
düncü büyük gücüydü. Yaptığı yol-
lar Yugoslavya’ya ticari avantajlar
sağlamıştı.

ediRne-izmiR 
5,5 saat olacak

Bitti mi? Tabiki hayır. Şimdi de sı-
rada Edirne-İstanbul-Ankara Oto-
yolu ile İzmir-Aydın, İzmir-Çeşme
Otoyolu birleştirme çalışmaları
var.  Türkiye ekonomisinin omur-
gasını oluşturan Marmara ve Ege
Bölgeleri tam erişme kontrollü oto-
yol ağı ile bağlanacak. Yapımı
devam eden Kuzey Marmara Oto-
yolu (Yavuz Sultan Selim Köprüsü
dâhil), Çanakkale Malkara Otoyolu
(1915 Çanakkale Köprüsü dâhil)
ve yapımı planlanan Kınalı-Mal-
kara ve Çanakkale-Savaştepe Oto-
yolu ile birlikte Marmara Otoyol
entegrasyonu tamamlanacak. As-
lında şu haliyle bile Edirne-İstan-
bul otobanı  2 saat, ardından yeni
İzmir yolu 3,5 saat, yani Edirne-
İzmir yolu toplam 5,5 saat süren
bir yol oldu.

FahRi balkan şehRi
izmiR balkanlaRa

çok yaklaştı

Daha önce yazıp söylemiştik.
İzmir, Balkan coğrafyasında değil
ama nüfusunun neredeyse yarısı
Balkan göçmeni ve muhacirlerin-
den müteşekkil olduğu için Fahri
bir Balkan kentidir. İstanbul-İzmir
yeni otoyolu ile İzmir Balkanlara
daha çok yaklaştı. İzmir’den Bal-
kanlara karayolu ile gidecekler için
de bu yollar harika oldu.

atatüRk’ün 
ankaRa’daki geniş

yol hikâyesi

Meyve veren ağaç taşlanır ya. Son
derece ileri görüşlü bir lider olan
Atatürk de 1925 yılında Ulus - Ka-
vaklıdere arasında uzanan ve ken-
tin en geniş yolu yapılırken, halk
bu genişliği yadırgamıştı. O zaman
nüfus da araba da az… Bazıları
“Bu kadar geniş yol açılır mı? Her-
halde alkol aldı
hesaplayamadı!” diyorlarmış. 
Hatta ertesi gün yaverinin,  paşam
5 şerit çok fazla akşam belki dün
akşam iyi hesaplanmadı demesi

üzerine Atatürk’ün evet yanlış yap-
mışız 5 şerit yetmez 7 şeride çıka-
rın dediği iddia edilir. Nitekim 
Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ileri
görüşü bu kadarla kalmadı. Yol bo-
yunca çocukların rahatlıkla oyna-
maları, insanların dinlenebilmeleri
için parklarının temiz havasını da
halkın hizmetine sundu. Gençlik
Parkı, Sıhhiye Parkı, Kızılay Parkı,
Güven Park, Kuğulu Park… Ogün
Atatürk’ü eleştirenler bugün Tay-
yip beyi aynı şey için eleştiriyor.

italya size iyi biR
öRnek olabiliR

Yoların pahalı olduğunu söyleyen
arkadaşların İtalya’ya gitmeleri ge-
rekiyor. Geçen ay İtalya’daydım.
Bizzat devlet soygununu gördüm.
Her gittiğiniz İtalya kentinin bele-
diyesi sizden araç giriş vergisi alı-
yor. Karşılığında herhangi bir
hizmet falan da vermiyor. Hatta
kaldığınız oteller bile ücretlere
kalma vergisi ekliyorlar. Hadi is-
terseniz itiraz edin.

34’ü-35’e 3,5 saate
bağladık ama istan-

bul’dan çıkmak
zaman alıyoR

İstanbul’u İzmir’e yani 34’ü 35’e
bağladık. Hem de 3,5 saatte. As-
lında i 3,5 saat deyince 35 İzmir
için güzel bir tevafuk olmuş doğ-
rusu. Yalnız sadece İstanbul’dan
çıkış 1 saati ve hatta daha fazla bir
zamanı bulabiliyor. Bunun düzeltil-
mesi gerek. Yani yolun üçte biri İs-
tanbul şehir içi trafiğinde geçiyor.
İstanbul’dan şehir dışı yolculuk ya-
pacaklar için çok kısa sürede köp-
rülere ulaşma ve geçme imkânları
oluşturulmalıdır. Hıncal Uluç’un
son yazısında yazdığı benzetme ha-
rika olmuş Hıncal Uluç diyor ki ;
“Beylikdüzü, Hadımköy'de, bizim
ailecek çok sevdiğimiz Kilisli Lo-
kantası var, artık gidemiyoruz.
Çünkü son pazar gidişimizde dönü-
şümüz, 3,5 saat sürmüştü.”

susuRluk ayRanını
özleyeceğiz

İzmir-İstanbul eski yol güzergâ-
hında Susurluk’a uğrayıp mola ver-
mek ve Susurluk’un meşhur
ayranını içmek adettendi. Giderken
yani 4 Ağustos’ta protokol açılışın-
dan sonra son bir kez bu eski yolu
kullanmak istedik. Susurluk’ta
mola verdik ve ayranı içtik. Sanı-
rım bir süre Susurluk’u ve ayranını
özleyeceğiz.

yol ücReti 
çelişkisi

Eski yol üzerindeki tesisler ve
esnaf yeni yolun ücretini yakından
takip ediyor. Bu arada bu esnafın
bir an önce  yeni yola taşınmaları
gerekiyor. Bu arada 4 Ağustosta
eski yoldan giderken Susurluk’ta
mola verdiğimizde dinlenme tesi-
sinde takılar satan bir esnaf bayan
bana ilginç bir soru sordu. Bay-
ramda yeni yol ücretsiz mi olacak
diye sordu?  Esnaf bedava olmasını
istemiyor. Zira bedava olursa satış-
larımız çok düşer dediler. Yani an-
layacağınız, birileri yeni yolun
ücretini eleştiriyor ama Susurluk ve
diğer eski güzergâhtaki yerleşim
yerindeki dinlenme tesisleri için bu
güzel bir şey.  Yol ücreti olunca
araçlar eski yolu tercih ederler ve
onlardan alışveriş yaparlar diye
bekliyorlar. Yani böyle bir ilginç
çelişki var.

elveda susuRluk
meRhaba 

kemalpaşa

Yeni açılan yol ile birlikte mecazi
anlamda Susurluk’a elveda, yeni
geçiş noktası olan İzmir’in Kemal-
paşa ilçesine merhaba diyoruz. Ke-
malpaşa artık çok daha fazla
duyulacak ve bilinecek. Kemalpa-
şa’da Binali beyin 35 önemli proje-
sinden biri olan Lojistik köyü
projesi dikkat çekiyor. İzmir-İstan-
bul yeni otobanının açılışı bu pro-
jeye can kazandıracak. Bu arada
Kemalpaşa’ya özel sektör için yatı-
rımlar ve tesisler yapmasını naçi-
zane öneriyorum. Zira Susurluk
ayranının yerini Kemalpaşa’nın
meşhur kirazı alacak görünüyor.
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Kosova Güvenlik 
Gücü’ne 337 taze kan

FERİZAJ/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinas-
yon Ajansı Başkanlığı
(TİKA) ve Kosova’nın gü-

neydoğusundaki Ferizaj Beledi-
yesi iş birliğinde “Tarımsal
Mekanizasyonun Teşviki ve Mo-
dern Tarımın Desteklenmesi”
projesi kapsamında 20 çiftçiye
tarım makinesi hibe edildi. Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı (TİKA) ve Kosova’nın
güneydoğusundaki Ferizaj Bele-
diyesi iş birliğinde “Tarımsal Me-
kanizasyonun Teşviki ve Modern
Tarımın Desteklenmesi” projesi
kapsamında 20 çiftçiye tarım ma-
kinesi hibe edildi. Ferizaj’da dü-
zenlenen dağıtım törenine, TİKA
Priştine Koordinatörü Hasan
Burak Ceran ve Ferizaj Belediye
Başkanı Agim Aliu’nun yanı sıra
bölgedeki çiftçiler katıldı. Ceran,
buradaki konuşmasında, Feri-
zaj’da tarıma destek verdikleri
için son derece mutlu olduklarını
söyledi.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; Buna ilişkin Ferizaj Be-
lediyesi ile iş birliği protokolü
imzaladıklarını anımsatan Ceran,
“Şartları beraber belirledik, baş-

vuruları beraber aldık, sizin uz-
manlarınızla beraber, teknik he-
yetinizle beraber aileleri tek tek
ziyaret ederek ihtiyaç sahiplerini

belirledik.” dedi. Ceran, “Bugün
de çiftçilerimize 20 adet el trak-
törü, çapalama ve çim biçme ma-
kinesi teslim ediyoruz.” şeklinde

konuştu. Ferizaj Belediye Başkanı
Aliu de belediye olarak TİKA ile
ilk kez iş birliği yapmaktan duy-
duğu mutluluğu dile getirdi.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dokuz haftalık temel eği-
timi tamamlayan erler
düzenlenen törenle

yemin ederek Kosova Güvenlik
Gücü mensubu oldu. Kosova
Güvenlik Gücü’nün ordu statü-
sünü alması ardından ilk er bir-
liği düzenlenen törenle yemin
etti. 337 kişiden oluşan erlerin
arasında 52 kadın ve 22 toplu-
luk mensubu asker de bulunu-
yor. Dokuz haftalık temel
eğitimin ardından, Adem Jas-
hari Kışlası’nda düzenlenen tö-
rende, erler yemin ederek
Kosova Güvenlik Gücü men-
subu oldu. Kosova Güvenlik
Gücü Komutanı General Rrah-
man Rama, erlerden ordu sta-
tüsünü alan FSK’nın gelişmesi

için katkıda bulunmalarını is-
tedi. Savunma Bakanı Rustem
Berisha da, “ülkeye hizmet et-
mekten daha onurlu bir görev
yok” diyerek, ordu statüsü alan
FSK’nın bir parçası olan asker-
lerin çok şanslı olduklarını kay-
detti.  www.timebalkan.com’a
göre; yemin törenine Meclis
Başkanı Kadri Veseli de katıldı.
Meclis Başkanı Veseli, “Bugün
herkesin gurur duyacağı bir
gün. Dünyanın en genç ordu-
sunun mensubu olmak sizler
için bir ayrıcalık. Gelecek nesel-
ler sşzlerde feyz alacaktır. Ko-
sova, halkımızın özgürlük
ruhunu, Kosova’nın bağımsız
ve egemen devletinin ardındaki
değerleri ve batının siyasi ve as-
keri yapılarında haklı yerimizi
alma vizyonumuzu yansıtan
bir ordu kuruyor”dedi.

‘4 Mevsim Uludağ’ için Kosova heyeti Bursa’ya geldi

TİKA’dan Ferizaj 
tarımına destek

BURSA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa’da, ‘4 Mevsim
Uludağ’ sloganıyla
yola çıkan Uludağ Es-

naflar Turizm Geliştirme
Kooperatifi, Kosova heyetini
ağırladı. Yapılan toplantıda,
kış turizminin en önemli
merkezlerinden biri olan
Uludağ’ın yaz döneminde
de cazibe merkezi olması için
görüş alışverişinde bulu-

nuldu. Uludağ Esnaflar Tu-
rizm Geliştirme Kooperatif
Başkanı Oğuzhan Maviçiçek
öncülüğünde yapılan toplan-
tıya Kosova Orman Genel
Müdürü Ahmet Zenullohi,
Ticaret Bakanı Genel Sekre-
teri Burim Reci ve Turizm
Genel Müdürü İrfan Lipo-
vica katıldı. Maviçiçek, ha-
yata geçirmek üzere
oldukları projeleri ilgili ba-
kanlıklara sunduklarını ve
Uludağ’ı kış aylarında ol-

duğu gibi yaz aylarında da
cazibe merkezi haline getire-
ceklerini söyledi. www.time-
balkan.com’a göre; Türk
heyetini yatırımcı olarak Ko-
sova’ya beklediklerini dile
getiren Kosova Orman Genel
Müdürü Ahmet Zenullohi
de “Bizim yapacağımız kül-
türel ve orman işlerini, hep
birlikte çözmek için buraya
geldik. İlk işbirliğimiz 2011
yılında başlamıştır. Uludağ’ı
tanıtacağız. Kosova’daki ti-

cari imkanların, nasıl ve ne
şekilde yapılması gerektiğini
anlatacağız. Kosova’nın yüz-
ölçümünün yüzde 45’i
orman olarak görülmektedir.
Ormanlık alanın yüzde 40’ı
özel şirketlerin elinde işletili-
yor. Devletin işletme olarak
kullandığı 30 bin hektar alan
var.  Bir o kadarı da ceviz,
kestane gibi ağaçların işlet-
melerinde kullanılıyor. Sizi
Kosova’ya davet ediyorum”
ifadelerini kullandı.
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EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica
Dacic, Türkiye ile Sırbistan arasın-
daki ilişkilerin en üst düzeyde ol-

duğunu söyledi. Sırbistan'ın Edirne
Fahri Konsolosluğu düzenlenen resmi
törenle açıldı.
www.timebalkan.com’un A.A’dan al-
dığı bilgilere göre; Dacic, törende yap-
tığı konuşmada, iki ülke arasındaki
ilişkilerin sıcak ve samimi şekilde sür-
düğünü, bunun kanıtının da Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Sırbistan'a yaptığı ve yapmayı planla-
dığı ziyaretler olduğunu belirtti. İkili
ilişkilere önem verdiklerini ifade eden
Dacic, "Gerek siyasi gerekse ekonomik
alanda, diplomatik ve konsolosluk ça-
lışmaları anlamında önemli çalışmalar
yapıyoruz. Bu güzel ilişkiler önem arz
ediyor. Türkiye ile Sırbistan arasındaki

ilişkiler en üst düzeyde." diye konuştu.
Türkiye ile Sırbistan'ın iki dost ülke ol-
duğunu dile getiren Dacic, sözlerine
şöyle devam etti: "Tarih boyunca bazı
çatışmalar ve savaşlar oldu ama bunla-

rın hepsini artık geride bıraktık. Bun-
dan sonra geleceğe doğru bakışımız
barış içinde, iş birliğiyle olacak. Siyasal,
ekonomik, kültürel, turizm ve spor an-
lamında iş birliği yaparak geleceğe

dönük şekilde bakacağız. Biz komşu-
yuz. Sırp dilinde kullandığımız bin-
lerce Türkçe kelime var. İzmir ve
Antalya'da fahri konsolosluklarımız
mevcut. Bursa'da da açmak için ça-
lışma yapıyoruz. Açılışını yaptığımız
konsolosluk bir dostluk simgesidir." 
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan
da iki ülke arasındaki iyi komşuluk
ilişkilerinin Edirne ayağının da eklen-
mesiyle hızlanacağını belirterek, "Tür-
kiye'nin en çok turist çeken üçüncü
şehri Edirne için Sırbistan ile ilişkiler
önem arz ediyor. Hem gönül hem de
şehir kapılarımız tüm dünya ülke va-
tandaşlarına olduğu gibi Sırp dostları-
mıza da açıktır." diye konuştu.
Sırbistan'ın Edirne Fahri Konsolosu
Salih Akgül de Türkiye ile Sırbistan
arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi
için gereken çalışmaları yapacaklarını
söyledi.

Ahmet GÖKSAN

TESLİMİN 
HAKKI

“Silahlı zorbaların saldırısı ve zulmü ile
bizi Ortaklık Hükümetinden ihraç eden
Rum tarafı, görüşmelere temel olarak
bugünkü ‘iki bölgeli ve iki hükümetli
hatta ayrı devletli’ şekli asla kabul et-
mezmiş. Bu tuhaf bir tutumdur. Çünkü
bugünkü şekli ‘oldubitti’ diyerek kabul
etmeyen Rum’lar, masaya kendi yarat-
tıkları mesnetsiz bir ‘oldubitti’den yani
meşru hükümet oldukları noktasından
oturmak istemektedirler”. 1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan
AP seçimlerinin sonuçları bazı
ülkelerde sıkıntıya neden oldu.

Yunanistan bu ülkelerin önünde gidiyor.
Hükümetteki Aleksis Tsipras’ın
(SYRIZA) partisi beklemediği bir ye-
nilgi aldı. Bunun öncesinde geçen yıl
Eylül ayında yapılan yerel seçimlerde de
adı geçen parti nerede ise bütün büyük
kentlerdeki belediye başkanlıklarını
kaybetmişti. AP seçimleri sonrasında da
aynı durumla karşılaşılınca genel seçim
yapma kararı alındı.
Seçimin sürprizi olarak öne sürülen
görüş yüzde 3’lük seçim barajını aşama-
yan Altın Şafak partisinin durumu idi.
Seçim öncesinde yapılan kamuoyu araş-
tırmaları adı geçen partinin parlamento
dışında kalacağı yönünde idi. Bu ne-
denle bazı partililer Yeni Demokrasi
partisinin saflarına katılarak parlamen-
toya girmeyi başarıyorlardı. Örtülü bir
ortaklık yapılarak uzanılan sonuçta Bay-
lar, Voridis – Georgiadis ile Plevis’in
parlamentoya girdikleri İsrail’in Haaretz
gazetesinde yer alıyor. Gazete bu kişi-
leri faşist olarak tanımlıyor.
Seçimi kazanan Yeni Demokrasi (ND)
partisinin başındaki kişi Yunan siyasi
hanedanlığının önde gidenlerindendir.
Aradan geçen sürede diğerleri tasfiye
olurken Bay Kyrikos Mitçotakis ayakta
kalmayı başarıyordu. Kurulan yeni hü-
kümeti iç sorunların yanı sıra çetin dış
sorunlar da beklemektedir. Bu noktada
öne çıkan en önemli konu Türkiye ile
ilişkilerin nasıl yürütüleceğidir. Bir so-
ruyu yanıtlarken Bay Mitsotakis Doğu
Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına iliş-
kin olarak, “Ankara’nın Rum Yöne-
timi’nin egemenlik haklarını ihlal
etmesi halinde AB yaptırımları çağrı-
sında bulunmuştu. 
İki ülke arasındaki komşuluk ilişkileri-
nin önemine de değinen Bay Mitsotakis,
Türkiye’yi uluslararası hukuk kuralla-
rına da saygı göstermeye çağırıyordu.
AB ile Amerika’nın Türkiye’ye yaptı-
rım uygulanacağını açıklamalarının faz-
ladan bir değer içermediğini de
kaydetmek istiyoruz. 28 üyeli AB’den
yalnızca 5 adedi gönüllü olarak yaptı-
rımdan yana tavır sergilerken 12 adedi
ise net olarak ‘Hayır’ diyor. 
Amerika’ya gelince karşımızdakilere
silah satmaya başlayarak alınan kararla
1974 yılından beri uyguladıkları silah
ambargosunu kaldırmaya hazırlanıyor.
Bu nedenle Türkiye’ye uygulanacak
olan ambargonun ülkede yaşanan eko-
nomik durgunluk nedeniyle sembolik
düzeyde kalacağını kaydetmek istiyo-
ruz. Bunun nedeni ise bölgede ivme ka-
zanan Çin ile Rusya faktörüdür. 
Ambargo konmuş olsa bile Çin ile Rus-
ya’nın bölgedeki konumu nedeniyle
uzun süre devam edemeyecektir. Fransa,
kendilerine verilen askeri üs nedeniyle
karşımızdaki unsura şirinlik yapmak
için uzun süre devam ettirebilir. Uygula-
maya koydukları Türkiye’yi yalnızlaş-
tırma projesinin kısa vadede sonuç
vermesi düşünülmemelidir. Yukarıda da
değindiğimiz gibi Türkiye’nin uzun so-
luklu düşünüldüğünde kazançlı çıkaca-
ğını düşünüyoruz. Çünkü hiçbir ülke 82
milyonluk bir potansiyeli göz ardı ede-
mez. 
Buna koşut Türkiye’nin uzun erimli dü-
şünüldüğünde kendi çıkarları için Akde-
niz’e sınırı olan Mısır ile Suriye
arasında uzlaşmak için zemin arayışına
girmesi gerektiğini belirtmek istiyoruz.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin
enerji kaynaklarının değerlendirilmesi
için ortak komite kurulması önerisi zam-
anlama açısından doğru olduğu kadar
önemlidir. 
Gerek Türkiye’nin gerekse Kuzey Kıb-
rıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi niyetli
bütün önerilerini kabul etmemek konu-
sunda adeta yeminli davrananların ya-
pılmış olan öneriye ılımlı yaklaşacakları
konusunda kuşkularımızın olduğuna
vurgu yapmak istiyoruz. Sonuçta Ulusal
Konsey’lerinden aldıkları kararla yapıl-
mış olan iyi niyetli öneriyi kabul etme-
diklerini açıkladılar.  

kibristkd@kibristkd.org.tr

EDİRNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Edirne’de, Kurban Bayramı öncesi
kent ve çevresinin yanı sıra Bul-
garistan’dan gelen soydaşlar da

bayram alışverişini ucuza getirmek için
Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı’na
geldi. Halk, aradıklarını bulabilmek
için sabahın erken saatlerinde kurulan
pazara akın etti. Pazar esnafından Salih
Mızrak, bayramda yüzlerinin güldü-
ğünü söyledi. Mızrak, “Esnafımızın
yüzü gülüyor bu günlerde. Bayram do-
layısıyla Balkanlar’dan gelen soydaşla-
rımız da alışveriş yaparak esnafımızın
yüzünü güldürüyor. Yani esnaf bay-
ramı 3- 4 gün önceden kutlamaya baş-
ladı. İşler iyi, hareketlilik var. Biz
bayramı önceden kutladık. Pazarda va-
tandaşın her alanda bulacağı ürünler
var. Ucuz da olduğu için vatandaşlar
burayı tercih ediyorlar”  dedi.

‘HAREKETLİ GÜNLER 
YAŞIYORUZ’

www.timebalkan.com’a göre: Bulgaris-
tan’dan bayram alışverişi için gelen Se-
bahattin İsmail ise Edirne’deki pazarın
oldukça ucuz olduğu için tercih ettikle-
rini ve sürekli geldiklerini söyleyerek,
“Bulgaristan’dan sürekli geliyoruz.
Pazar gerçekten ucuz. Bizi ekonomik
yönden kurtarıyor buraya gelmek.”
şeklinde konuştu.

Soydaşların bayram 
alışverişi Edirne’den

SARAYBOSNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te 1992-1995 yılları
arasında yaşanan savaşta, baş-
kent Saraybosna yakınlarındaki

İgman Dağı'nda Sırp birliklerinin dü-
zenlediği operasyonun durdurulması
ve dağın savunulmasının 26. yılı dola-
yısıyla törenler yapıldı. Anadolu Ajan-
sı’nın (AA) da Global İletişim Ortağı
olduğu "Bosna Hersek Savunması-
İgman 2019" törenine katılmak üzere
İgman Dağı'nda savaş yıllarında inşa

edilen camiye gelen binlerce
kişi, cuma namazını kıldıktan sonra
dağın ve şehrin savunmasında şehit
olanlar için dua etti.
Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Kon-
seyi Başkanı Zeljko Komsic, de Saray-
bosna ve Bosna Hersek'in
savunmasında kilit rol oynayan
İgman Dağı'nda birçok vatansever as-
kerin son nefesine kadar savaştığını
ifade etti. Bosna Herseklilerin gelece-
ğinin, geçmişten aldıkları derslere
bağlı olduğunu belirten Komsic,
"Bugün tankların sesini duymuyor ol-
mamız Bosna Hersek'e karşı açılan sa-
vaşın devam etmediği anlamına
gelmez. Şu an devam eden savaş ses-
siz ve sinsidir." diye konuştu.

‘ZULMÜ UNUTMAK’

Konseyin Boşnak üyesi Sefik Dzafero-
vic de törenin, kahraman Boşnak as-
kerlerinin 1993 yılındaki

mücadelesini
hatırlatmak
amacıyla dü-
zenlendiğini
kaydederek,
"Düşmanları-
mız tam da bu
bölgeyi ele ge-
çirerek Saray-
bosna'yı bir
halkanın içine alıp dünya ile olan ba-
ğını kesecekti.
Askerlerimiz, Bosna Hersek'i kahra-
manca savunmuştur." ifadesini kul-
landı. www.timebalkan.com’a göre;
Bosna savaşında yaşananların asla
unutulmaması gerektiğini vurgula-
yan Dzaferovic, "Zulmü unutmak
tekrarlanmasına neden olur." dedi.
Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet)
Başkanı Husein Kavazovic ise İgman
Dağı savunmasına katılan askerlerin
bıraktığı emanete sahip çıkılması ge-
rektiğinin altını çizerek, "Onlar

açtı, yiyecek yemekleri, giyecek kıya-
fetleri yoktu, donuyorlardı, ellerinde
hayatlarından ve Allah'a olan inançla-
rından başka hiçbir şey yoktu." diye
konuştu. Askerlerin, Allah'ın haklı
olanın tarafında olacağından emin ol-
duklarını kaydeden Kavazovic, "Öz-
gürlüğümüze ve şerefimize tıpkı
onlar gibi kararlı bir şekilde sahip çık-
malıyız." açıklamasında bulundu.
Hem şehitleri anmak hem de Bosna-
Hersek savunmasını hatırlamak ama-
cıyla bu yıl 19'uncusu düzenlenen
etkinliğe yaklaşık 25 bin kişi katıldı.

PLAV/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığının (TİKA)
Tecrübe Paylaşım Programı

kapsamında Karadağ'a gelen tıp ve
diş hekimliği öğrencileri, ülkenin
kuzeyinde sağlık taramalarında
bulundu. www.timebalkan.com’un
A.A’dan aldığı bilgilere göre; Tür-
kiye'deki farklı üniversitelerde
okuyan 10 öğrenci, TİKA koordi-
nasyonunda Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar Başkanlığı,
Kredi ve Yurtlar Kurumu, Türk
Hava Yolları, Anadolu Ajansı, Tür-
kiye Radyo Televizyon Kurumu ile

Türkiye Gençlik Vakfı iş birliğinde
bu yıl üçüncüsü düzenlenen prog-
ram kapsamında, Karadağ'ın sağ-
lık sistemini yakından tanıma
fırsatı buldu.
Öğrenciler, başkent Podgoritsa'nın
yanı sıra ülkenin kuzeyinde bulu-
nan Bijelo Polje, Rozaje ve Plav şe-
hirlerini ziyaret etti.
TİKA'dan Ceylan Atmaca, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, Tec-
rübe Paylaşım Programının TİKA
için çok değerli bir proje olduğunu
ifade ederek "Türkiye'nin birçok
şehrinden gelen öğrenciler bu-
rada Karadağlı öğrencilerle bu-
luştu. Bu buluşmayı sağladığımız

için çok mutluyuz." dedi.
Öğrencilerin, Rozaje, Bijelo Polje ve
Plav şehirlerinde sağlık tarama-
sında bulunduklarını kaydeden
Atmaca, "Gönüllü öğrencilerimiz
ve Karadağlı öğrenciler yaklaşık
200 sağlık taramasında bulundu.
Kırsal bölgede yaşayan birçok ki-
şiye ulaştık. Bu bizi oldukça mutlu
etti." diye konuştu.
Öğrencilerin projeden çok mem-
nun kaldıklarını dile getiren At-
maca, "Karadağlı öğrenciler ve
Türk öğrenciler arasında bir ileti-
şim ağı kuruldu. Bu projenin des-
tekleyicisi olarak KaradağSağlık
Bakanlığı ve Karadağ Tıp Öğrenci-
leri Derneğine TİKA adına çok te-
şekkür ediyorum." ifadelerini
kullandı.
Programa katılan diş hekimliği öğ-
rencisi Hatice Aydemir de iki gün-
dür Bijelo Polje ve Rozaje
şehirlerinde sağlık taraması yaptık-
larını aktardı.
Tarama yapılan bölgelerde halkın
genel sağlık durumunun iyi oldu-
ğunu ifade eden Aydemir, proje
kapsamında Karadağlı öğrencilerle
iş birliği içerisinde hareket ettikle-
rini vurguladı.
Plav Sağlık Ocağı Müdürü Omer
Sahmanovic de TİKA'nın, sağlık
ocağına belli aralıklarla yardım-
larda bulunduğunu anımsatarak
"Onlara yardımlarından dolayı te-
şekkür ediyor, iş birliğimizin
devam etmesini temenni ediyo-
rum." dedi.

Sırbistan Türkiye ile 
ilişkilerinden memnun

Bosna Hersek Savunması 
26. yılını kutladı

Karadağ’ın sağlığı Türk 
hekimlerine emanet
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TUTTU BİZİ

Biz hiç değişmedik, mahalle sokakla-
rında dört nala koşarken çocukluğu-
muz, kalenin dibinde bizdik

yüzyıldır nöbete duranlar. Bir asır önce
kaybettiğimiz, avucumuzdan kayıp düşe-
cek diye zannettiğimiz, eski sandıkların
içinde gizlediğimiz, güvelenmesin diye her
baharda havalandırdığımız ak nagışlar ile
al yazmalara sarıp sardığımız sancakları-
mız var bizim. Yüreğimi sızlatan bir deyiş-
tir “misafirlikte unutulan çocuklar” ancak
biz unutulduğumuza hiçbir zaman inanma-
dık. Vatan sınırları yeniden çiziliken, bir
asır sonra Rumeli’de doğmak, onda yaşa-
mak, dededen kalan emanetleri korumak,
değişen ve gelişen dünyanın cazibesine ka-
pılmadan kimliğimizi korumak “birinci va-
zifenizidir” diyen büyüklerimize o kadar
çok şey borçluyuz ki…
Üsküplü Türk anneleri vardır, onları nasıl
anlatsam şimdi bilemiyorum. Yürekleri bir
memleket gibidir, gözlerinden tertemiz
imanları yansır, yüz yıldır evlerin içinde
çocuklarına hem yuva olmuş hem de mek-
tep eylemişlerdir odalarını. Gece yatmadan
önce ninniler ve dualar okuyarak misakı
milli sınırların dışında kalmayı dert edin-
meyerek, yakınmadan, şikayet etmeden,
dik durarak dilimizin nöbetine durmuşlar-
dır. Rumeli ayrı kalırken vatandan en
büyük sorumluluğu onlar yüklenmiştir sırt-
larına. Topraklarımızın bayrakları ve ülke-
mizin isimleri değişirken bizim kimliğimizi
gece kimse bilmeden korumuş, durmadan
inşaa etmişlerdir geleceğimizi. Bugün bu-
rada Türkçe’nin varlığı hâlâ korunabil-
mişse, en büyük kahramanlar onlardır
şüphesiz.
Bugün, Üsküplü annelerden bahsedecek
olursak aslında Yahya Kemal Beyatlı’nın
annesini de örnek almamız gerek. Temiz-
liğe son derece dikkat eden, çocukların ma-
halleden, okuldan, oyun alanlarından
döndükten sonra ellerini, ayaklarını yıka-
yan, resim çekilmekten hoşlanmayan, fark-
lılıkları kabul etmekte zorlanan, Üsküp
dışında yaşamayı zor kabul eden, beş vakit
namazını kılan, hisli anneler olarak rahat-
lıkla anlatabiliriz. Bugün eski mahallelerin
arasında çocuklara Kur’an öğreten nice ha-
fızlar yetiştiren annelerin şehridir Üsküp
Balkanlar’da. Yaşlı ninelerimizin dizinde
masal dinleyen, okulda, kitaplarda öğretil-
meyen tarihimizi onlardan dinleyen çocuk-
lardık biz.
Aynı o anneler ki elleri kurabiye kokar,
gözleri çocuklarına güven veren anneler,
dilimizin birer canlı kalesi gibiydiler. Ara
sıra kulağıma o yumuşak sesi yansıyor, ço-
cukluğumdan çıkıp geliyor duası en zor
anımda annemin “Duvarlarımız Amme, ka-
pılarımız Kale, kilitlerimiz Kulhuvallah
koru bizi güzel Allah, haydi şimdi kuzu
gibi uyu koç gibi uyan, tatlı uykular yav-
rum”…
Yaşım geçtikçe daha çok ona benziyorum
ben de, onun kullandığı o eski, unutulmaya
yüz tutmuş tertemiz Türkçe kelimeler gelip
yerleşiyor dilime, çocuklarıma aynı o şef-
katle yaklaşıp onun öğrettiklerini öğretiyo-
rum ben de. Işte bu şekilde anneden
çocuğa, çocuktan geleceğe bir örgü gibi
örülüyor, kök salıyor daha da derine, top-
raktan gıcırdayan çınar ağaçlarımızın kök-
lerine su oluyor ve bu şekilde varlığını
sürdürüyor bu topraklarda.
İnsan yaşadığı şehirdir biraz da, ne kadar
çok doğduğu şehri severse o kadar da ken-
dini sever, ne kadar onunla kavga ederse o
kadar da kendi ile kavgaladır. Karanlık bir
gecede önce siyaha alışır gözleri, kör ol-
mayı öğrenene kadar hem de, insan karan-
lıkta kör olmayı bilmeli, bilmeli ki güneş
doğunca yüzü çirkinleşmesin, güneş ışın-
ları gözünü kör etmesin. Zorluğa alışmak
onu tanımak gerek bazen, iyilikler, güzel-
likler gelince eskiyi unutmasın diye alış-
mak gerek her türlü duruma. Kurşunlu
Han’ın etrafında geçerken çocukluğumuz,
kilitli kapıların ardında ecdâdımızın ema-
netini gözlerdik biz. Karanlık bir kapı,
tahta parçacıkların arasından yansıyan ışığa
bakardı gözlerimiz. Önce büyürdü gözbe-
beklerimiz sonra ışıktan küçülürdü.  Biraz
buruk, biraz da meraklı gözlerle mahalle-
mizin içinde yüzyıllık çınarların dibinde,
yıkılmış, onarılmayı bekleyen tarihi eserle-
rimizin içinde büyüdük. Çocuk oyunları-
mıza onları da kattık, yaşlı birer dede gibi
gülümsediler bize, kâh Hüdaverdi Ca-
mii’nin yıkılmış minaresine girdik, saklam-
baç oynadık, kâh tarihî Kale’den
kızaklarımız ile kış günleri kaydık. Îsha-
kiye mahallesinde, Ramazan günlerinde
kandilleri beklerken, dilimizde Ramazan
manileri ile ezan sesini bekledik. Yüz yıl-
dır annesini kaybetmiş, annesinden ayrıl-
mış bir evlat gibi bekledik hem de.
Anadolu ile Rumeli birbirinden ayrılırken
Ana Vatan’ın dışında kalmayı bir asırdır
yediremedik kendimize. Bir asırdır vatan-
sızlığın orucundayız bu yüzden, bir asırlık
hasret ile kandillerin yanmasını bekledik.
Ey benim dedelerden emanet kalan şehrim,
dilim ve dinim, bil ki ben hiç değişmedim,
bir gün gelir de beni bıraktığın gibi bula-
mazsın diye inan hep nöbetteydim. Arafta-
yız belli ki, belki de o Rumeli Türküsünde
geçen fırtına tuttu bizi, fırtınaya kapıldık
say, belki de o bizim kavuşmalarımız mah-
şere kaldı, kim bilir…

ATİNA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Yunanistan'da bir ay önce yapılan
erken genel seçimle 4 yılı aşkın
süredir devam eden iktidar koltu-

ğunu kaybeden ve muhalefet sıralarına
geçen Aleksis Tsipras'ın, partisini "mer-
kez sola" çekerek, siyasi varlığını sür-
dürmeyi hedeflediği belirtiliyor.  AA
muhabirine konuşan uzmanlar, Tsip-
ras'ın dış politikadan ekonomiye kadar
çeşitli alanlardaki karnesini ortaya ko-
yarken, siyasi geleceğine ilişkin de de-
ğerlendirmelerde bulundu. Göreve
gelişi, liderliği ve tartışmalı
adımlarıyla iktidarında ülkesinde ve
dünya basınında ilgi odağı olan ülkenin
eski Başbakanı Aleksis Tsipras'ın nasıl
bir politika izleyeceği ise merak
ediliyor. Ülkenin geçirdiği ağır mali kriz
öncesinde ekonomiyi uçuruma yuvarla-
yan köklü partilere alternatif olarak
hızla yükselen Tsipras ve partisi Radikal
Sol İttifak (SYRIZA), 2015'te ilk kez ikti-
dara gelmiş ve koalisyon ortağı olarak
yanına siyasi yelpazenin oldukça sa-
ğında bulunan Bağımsız Yunanlar'ı
(ANEL) almıştı. Yunanistan Mecli-
si’ndeki Cumhurbaşkanlığı açmazının
sonucu olarak gidilen seçimden galip
çıkan SYRIZA, ülkenin kreditörleriyle
çalkantılı bir pazarlığa girmişti. Ülkenin,
Euro bölgesinden çıkma eşiğine gelme-
siyle piyasalar çökmüş, bankalar kısa
süreyle kapatılmış ve sıkı sermaye ön-
lemleri getirilmişti. Daha sonra kreditör-
lerin talep ettiği kemer sıkma
önlemlerine yönelik referanduma gitme
kararı alan Tsipras, halkın "hayır" oyuna
rağmen kreditörlerle anlaşarak, 86 mil-
yar Euro’luk üçüncü kurtarma paketine
"evet" demişti. Hükümet, referandum-
dan kısa süre sonra erken seçime gide-
rek, iktidarını tazelese de uyguladığı
kemer sıkma önlemleriyle ağır vergiler
ve sosyal haklara ilişkin düzenlemeler,
genç başbakanın popülaritesini hızla
kaybetmesine yol açtı.

YENİ HÜKÜMETE DESTEK

Tsipras'a desteğin düşmesinde etkili
olan bir diğer mesele ise çeyrek yüzyılı
aşkın süredir yeni adıyla komşu Kuzey
Makedonya arasındaki isim sorununun
çözümü oldu. Türkiye ile ilişkilerinde
ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan'la toplam 6 kez bir araya gelmesi ve
iki ülke arasındaki iletişim kanallarını
kriz anlarında da açık tutma girişimle-
rine rağmen Tsipras, Yunan devletinin
geleneksel politikalarının dışına çıkama-
yarak, statükoyu da değiştirmeyen bir
politika izledi. 
Temmuzda düzenlenen erken genel se-
çimlerin ardından, ana muhalefet lideri
olarak Çipras, koltuğunu Yeni Demok-
rasi (ND) Partisi lideri Kiriakos Miçota-
kis'e devretti. O günden bu yana geçen
bir aylık sürede ise SYRIZA, Meclis Baş-
kanlığı seçiminin yanı sıra vergi indi-
rimleri ve borçlarına yönelik yasa
tasarılarında yeni hükümete destek
verdi. Ancak, üniversitelerdeki doku-
nulmazlığın kaldırılması ve Başbakan'ın
yetkilerinin artırılmasına yönelik yasa
tasarıları gibi sosyal ve politik konu-
larda sert muhalefette bulundu. 

DAHA FAZLA SOL

Uluslararası İlişkiler Profesörü Konstan-
tinos Filis, yeniden muhalefet sıralarına
dönen SYRIZA'nın iktidar öncesi dö-
nemdeki sert muhalif politikalarını izle-
meyeceğini ifade etti. 
Filis, SYRIZA hükümetinin, vaatlerinin
aksine, kurtarma paketi kapsamında
kreditörlerle uyum içinde politika izle-
diğini anımsatarak, "(Muhalefet için
muhalefet) şeklinde kısır bir politika iz-
leyeceğini sanmıyorum. Çünkü artık bir
iktidar olarak memorandum ve kemer
sıkma önlemlerini Meclise getirmiş ve
oylamış bir partiden bahsediyoruz."
diye konuştu. 
SYRIZA'nın "olgunlaştığını" dile getiren
Filis, "Kanaatime göre, SYRIZA'nın şim-
diki haliyle halkı yollara döküp protes-
toya çağıracak bir politika izleyeceğine
inanmıyorum. Zira koşullar da elverişli
olmadığı gibi halkın çıkıp çıkmayacağı
da meçhul." değerlendirmesinde bu-
lundu. 
Filis, Tsipras ve partisinin gelecekte si-
yasi yelpazedeki yerine ilişkin ise şun-
ları söyledi:
"Tsipras'ın şimdi sosyal demokrat ve
merkez sola yönelen bir parti kurma pe-
şinde olduğuna inanıyorum. Yani daha
az sol, daha fazla merkez. Bu, SYRIZA
içerisindeki ufak sol kanadın tepkisine
yol açacak. Neticede Çipras, açık bir şe-
kilde kabul etmemesine rağmen, yeni
bir PASOK tipi sosyal demokrat, mer-
kez sol ve ilerici bir parti kurmak istiyor.
Tabi ellerindeki malzemeyle bunu ne
kadar başarabileceğini
bilemiyorum." Filis, Tsipras hükümeti-
nin iktidarı kaybetmesinin temel nedeni
olarak, yeni bir kurtarma paketine imza
atmasını göstererek, "Bu hükümet de
diğer hükümetler gibi bir memorandum

getirdi, dolayısıyla önceki hükümetler
gibi sonraki ilk seçimi kaybetti." dedi.
Hükümetin ilk adımlarında kendisine
destek veren sol kesimle temasını kay-
betmesine rağmen, SYRIZA'nın seçim-
lerde direnç gösterip iyi bir oy oranı
yakaladığına işaret eden Filis, Yunanis-
tan ile komşusu yeni ismiyle Kuzey Ma-
kedonya arasında varılan isim
anlaşmasının Tsipras'ın tepkileri üzerine
çekmesine neden olduğunu belirtti. 
SYRIZA hükümeti döneminde, Türkiye
ile ilişkilerde ortak nokta bulma çabala-
rının olduğunu anlatan Filis, darbeci as-

kerlerin Yunanistan'da iltica hakkı
almasını hatırlatarak, "8 Türk asker me-
selesine rağmen, Tsipras ve Erdoğan
arasındaki kimyayı da göz önüne alma-
lıyız." ifadesini kullandı. 
Filis, iki ülke arasındaki istikşafi görüş-
melerin donduğunu ve iki liderin iyi ni-
yeti olsa da yeniden başlatılmadığını
belirterek, ilişkilerde bu dönemde esaslı
bir yakınlaşmanın gerçekleşmediğini
dile getirdi. 

ÖZEL İLİŞKİ

Siyasi analist Yorgos Cogopoulos, Tsip-
ras'ın seçimleri kaybetmesinin nedenini
ekonomik etkenlere bağladı. 
Cogopoulos, "Halk, dört buçuk yıllık
bir iktidardan sonra yoruldu, temel ne-
deni ise orta sınıfa uygulanan yüksek
vergilerdi. Bu seçimlerde halk, oyunu
Yeni Demokrasi Partisi'ne verdi ve bu
partiye bir şans ve fırsat tanıyor. Bence
nedenler tamamıyla ekonomiktir." diye
konuştu.
Kuzey Makedonya meselesinin çözü-
münün yanı sıra Batı ve bölge ülkele-
riyle ilişkilerin olumlu olduğunu
anlatan Cogopoulos, sözlerini şöyle

sürdürdü:
"Başbakan Aleksis Tsipras ve Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan arasın-
daki iletişim kanalları gayet iyiydi. Ben
bu iletişimi çok beğendim, aralarında
çok özel bir ilişki vardı. Tsipras'ın, Erdo-
ğan'ı Atina'ya davet etmesi ve kendisi-
nin de Türkiye'yi ziyaret etmesi çok iyi
oldu. Yunanistan gibi bir ülkenin Tür-
kiye ile şahsi düzeyde de olmak üzere,
çok iyi ilişkiler içerisinde olması gerekti-
ğini düşünüyorum. Umarım Miçotakis
hükümeti de bu konuda aynı politikayı
izler."

80 MİLYAR EURO

Yunan ekonomi analiz sitesi Macropo-
lis'in Editörü Nick Malkoucis, Tsipras'ın
göreve geldikten sonraki ilk 6 ayını "fe-
laket" olarak nitelerken, sonraki dö-
nemde ise kurtarma paketi programının
uygulanmasında kriz dönemindeki li-
derler arasında Tsipras'ın "Avrupalıları
en fazla memnun eden başbakan" oldu-
ğunu kaydetti. 
Krizle boğuşan Yunan ekonomisine söz
konusu dönemin derin zararlar verdi-
ğine işaret eden Malkoucis, "İlk 6 ay
Tsipras'ın peşini bırakmayan bir yük
oldu. Çeşitli rakamlar ifade ediliyor ama

o dönemin ekonomiye zararı bizim he-
saplarımıza göre en az 80 milyar Euro.
Bu, potansiyel büyümeye verilen ve
kaybedilen zamanın haricindeki zarar."
diye konuştu. Kurtarma paketi progra-
mını uygulamaya başlamasının ardın-
dan Tsipras'ın kreditörleri memnun
eden bir performans sergilediğine dik-
kati çeken Malkoucis, "Özellikle bütçe
kısmında hedefleri aştı, ihtiyaçtan daha
fazlasını gerçekleştirdi. Kriz dönemin-
deki başbakanların hepsinden daha çok
programı uygulayarak, Avrupalı kredi-
törleri en çok memnun eden başbakan
oldu. Bu sayede kreditörlerin kısa va-
dede paralarını geri alma endişesi gide-
rildi." ifadesini kullandı. Malkoucis,
Tsipras hükümetinin sosyal konularda
oldukça başarılı yönetim sergilediğine
de değinerek, "Yunanistan'ın gördüğü
en ilerici hükümetlerden biri oldu ama
mülteciler hariç. Özellikle mülteci
kampları bir utanç vesilesi, bunda tabi
ki göçmenleri caydırmak isteyen AB'nin
de sorumluluğu var." değerlendirme-
sinde bulundu.

www.egetelgraf.com 
adresinden alınmıştır…

Yunanistan'da hükümet değişikliğinin üzerinden bir
ay geçerken, ana muhalefete düşen SYRIZA'nın lideri

Aleksis Tsipras'ın, siyasi arenadaki varlığını merkez
solu da kapsayan bir çizgide sürdüreceği belirtiliyor

Seçim mağlubu Tsipras'ın
hedefi merkez Sol



SIYAH MAVI KIRMIZI SARISAYFA 07

11 Ağustos 2019
Pazar 7Yerel Yönetimler

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Buca'nın mahalle statü-
sündeki Kaynaklar ve
Karacaağaç Köyleri, iki

gün üst üste muhteşem bir
dans gösterisine ev sahipliği
yaptı.Türkiye ile Bulgaristan
arasında dostluk ve kültür
köprüsü kurulması çerçeve-
sinde gerçekleşen etkinlikte
40 kişilik Bulgaristan
Smolyan İli Gövren Köyü
Svetlina-1948 Halk Kültür
Evi Folklor ve Müzik Grubu,

Osmanlı'nın yüzyıllardır
korunan kültürünün bir par-
çası olarak konuklara dans
ve müzik gösterisi sundu.
Buca Belediyesi'nin desteği
ile Buca Çiftçi Mallarını
Koruma Meclisi ile
Karacaağaç Köyü
Muhtarlığı'nın ortaklaşa
düzenlediği etkinliği Hakan
Gülen sundu. Katılımcıların
oldukça  ilgisini çeken  kül-
tür festivalinde, geleneksel
giysileri ile sahne alan
konuk sanatçılar, izleyenler-
den büyük alkış aldı.

Buca Çiftçi mallarını
Koruma Meclisi Başkanı
Erhan Şen ile Karacaağaç
Muhtarı Dursun Atagün, bu
dostluk ve kültür köprüsü-
nün korunacağını ve
"Uluslararası Kunduracı
Çınarı Festivali" adıyla
düzenledikleri bu etkinliği
geleneksel hale getirecekleri-
ni söylediler. Konuk ekibin
şefi İsmail Terzi de gördük-
leri ilgiden öte, 50 yıldır çek-
tikleri anavatan hasretini bu
vesile ile gidermiş olmaktan
duydukları memnuniyeti

dile getirdi ve aynı şekilde
Kaynaklar veKaracaağaç'dan
gelecek benzer ekipleri köy-
lerinde ağırlamaktan mem-
nun olacaklarını ifade etti.
İsmail Terzi,  dansların ve
seslendirdikleri şarkıların,
Osmanlı'nın aynen korunan
formatıyla sunulduğunu
sözlerine ekledi.
Organizasyon Komitesi
Üyesi Erhan Şen, "Bu dost-
luk ve kültür köprüsü koru-
nacaktır. Konuklarımızı ağır-
lamaktan büyük mutluluk
duyduk" dedi

Buca köylerinde
Balkan rüzgarı
Buca Çiftçi Mallarını Koruma Meclisi ile Karacaağaç Muhtarlığı'nın düzenlediği organi-
zasyonla; Bulgaristan Smolyan ili Gövren Köyü Svetline-1948 Halk Kültür Evi Folklor ve
Müzik Grubu, Kaynaklar ve Karacaağaç Köyleri'nde iki muhteşem dans gösterisi sundu

Tüm dünya Trump’un Rulet’ine
karşı tedbir almaya çalışırken,
Putin’in peş peşe çıkardığı

Matruşka’ları ile nefes alsa da, bu işin
daha ne kadar süreceği merak konusu.
Nefes almadan takip ettiğimiz bu geri-
lime alışacağız, yılmadan mücadele
edeceğiz. ABD’nin işi yer altındaki
definelere ulaşmaktır. Yer üstü fazla
ilgilendirmiyor. Putin ise SSCB döne-
mindeki Süper gücünü kazanmak için yer
üstüne daha çok önem veriyor. Bakın size
tarihten bir anektod aktarayım.
Yıllardır İzmir Buca’da ikamet ediyorum.
Buca denince ilk akla gelen
LEVANTEN’lerdir. Buca’nın her köşe-
sinde Levanten izi günümüzde bile hala
kendini korumaktadır. Tarihi geçmişimiz-
le pek ilgilenmeyen halkımıza
LEVANTEN’leri sorduğumuzda ilk ala-
cağımız cevaplar Buca’daki Köşk’leri,
Saray’ları İlk Tren Yolunun Anadolu’da
onlar tarafından yapıldığı
söylenir.Günümüz Buca’sı ;  700 binlere
varan nüfusuyla İzmir’in en büyük
Metrepol ilçesidir. Logo’sunda ‘’ ÜZÜM
‘’ salkımı ile geçmiş zenginliğine atıfta
bulunsa da, işin aslı öyle değil.
Buca’nın zenginliği ‘’ MEYAN
KÖKÜ’NDEN ‘’ gelir.
Levantenler’in dünya zenginliği Meyan
Kökü ve Meyan Bal’ı ile eş değerdir.
Buca’da yaşamışlardır.  Buca’yı Mesken
ve Merkez edinen Levantenler  ‘’ Mac
Andrews and Forbes Company’’ adı
altında kurdukları şirket ile nerede ise
Batı Anadolu’dan, Doğu ve Güney Doğu
Bölgelerine kadar tüm Anadolu toprakla-
rında kilometrelerce kare arazi kiralayıp,
Fabrikalar kurarak Dünya devi olmuşlar-
dır. Merkez üs’leri BUCA, Merkez
Limanları İzmir ‘dir. Dünya Devi olmala-
rının ham maddesi ise ‘’ MEYAN
KÖKÜ ‘’dür.
Meyan Kökü, 18. Yüzyılın ilk yıllarına
kadar Türkler tarafından pek bilinmiyor-
du.. Osmanlı zamanında Aydın, Bağdat,
Basra, Halep, Musul, Elazığ, Suriye,
Adana, Beyrut Vilayetleri ile birlikte,
Asya’da; Çin, Türkistan ve İran,
Avrupa’da; Yunanistan, İtalya ve
İspanya’da Meyan Kök’ü yetişiyordu.
Meyan Kök’leri  işlendikten sonra, dün-
yada  yüzde 50 verim alındığı
Topraklar/Bölgeler Aydın, Söke, Çine,
Sarayköy, Denizli, Manisa, Turgutlu,
Alaşehir, Salihli, Menemen ve
Nazilli’dir..
Dünyanın diğer yerlerindeki yetişenlerin
verimi ise yüzde 20’dir.
Aydın Tren yolunun İzmir’e bağlantısı
anlaşıldı sanırım.
Türk Çiftçisi tarafından zararlı Madde
kabul edilen ve toplanıp, doğaya atılan,
Meyan Kökü, Balından, Çiğneme ve
Sarma Tütün’ün işlenmesi, Şekerleme ve
Bira benzeri içkilerin yapımında tad
değiştirici, Mide, Kramp/Ülser tedavisin-
de , Eczacılıkta kullanıldığını Avrupalılar
çok iyi biliyor, Türk’lerin bilinmemesini
de özellikle istemişlerdir. Avrupalılar 18.
yüzyıl başlarında Kapitülasyonları geniş-
leterek Osmanlı topraklarını kendileri için
tümüyle açık pazara dönüştürmüşlerdir
adeta.
16 Ağustos 1838 tarihinde Balta
Liman’ında Osmanlının İngiliz Devleti ile
yaptığı  ticaret antlaşmasını takiben,
Özellikle Batı Anadolu ( İzmir - Buca )
İngiliz tüccarların hayat alanı oldu. 
Levantenler olarak tanımladığımız,
Forbes, Aileleri en başı çekenlerdendi. (
Whittall, Wilkin, Baltazzi, Perkins,
Edwards, gibi aileler Buca başta olmak
üzere İzmir’in diğer ilçelerine yerleşirken,
Aydın ve bölgesinde Türk çiftçilerin tarla-
larının kenarlarında çer/çöp diye attığı
Meyan Kök’lerini toplayıp, Fabrikalar
kurarak servetlerine servet kattılar.
Forbes’ler Söke’de 1851 yılında ilk
Meyan Kökü Değirmenini kurdular, o yıl-
lar  Osmanlı Devleti konunun önemini
hala kavrayamadığı için üretimlerinden
dolayı Levanten’lerden vergi bile almı-
yordu.
Taki 1854 yılında ‘’ Mac Andrews and
Forbes Company’’ adlı şirketin Aydın’da
kurduğu dev fabrikaya kadar. Forbes
hemen ardından Söke, Kuşadası ve
Nazilli’de üç fabrikayı birden açtılar.
Takiben Manisa Alaşehir’de bir Fabrika
daha  kurdular.
Forbes’in Gediz ve Menderes havzasının
tamamında Meyan Kök’ü toplama mer-
kezlerinin adına da ilginçtir  ‘’ TOKAT ‘’
adını verdiler.
Mac Andrews ve Forbes 1875 yıllarından
sonra Meyan Kökü toplama ve Üretimde
tekelleşmiş, Anadolu’nun tamamında
Meyan Kökü ve Balının tek temsilcisi
olmuştur. Anadolu’da  1854 yılından
1875 yılına kadar 20 yıl içerisinde
Yurtdışı ihracatını 12 katına çıkardılar.
1875 yılında ‘’ Abacıoğlu ‘’  adı altında
bir Ermeni tarafından Aydın ve Söke’de
iki Meyan Fabrikası kurularak Forbes’lere
ihracatta rakip oldu ise de,
Şimdi bahsedeceğim konuya dikkat !!!
Abacıoğlu en büyük ihracatı ABD’ye
yapıyordu.
1881 yılında ABD Hükümeti Meyan
Bal’ı  ithalatından alınan gümrük vergisi-
ni yükseltince Abacıoğlu zarar görerek
piyasadan çekildi.
Forbes 1879 yılında Osmanlı
Hükümetinin Meyan Bal’ından tamamen
vergiyi kaldırması ile Aydın’da 20 bin
sterlinlik bir yatırım yapıp,
Abacıoğlu’nun da piyasadan çekilmesiyle
Aydın bölgesinde 18 kilometrekarelik bir
alanı da kiralayarak gücüne güç kattı.
Forbes, Aydın, Nazilli ve Söke civarında-
ki Linyit Madenlerine de el atarak, adeta
Dünya çapında Tröstleşti. ( Buca – Aydın
Tren yolunun yapılış nedenlerinden ).
Emperyalist bir Pazar sürecine giren
Meyan Kökü, MEYAN MEYDAN

SAVAŞLARINA DÖNÜŞEREK,
Almanların da pazara girmesini sağladı.
1886 yılında Aydın’da binlerce dönüm
arazi kiralayıp Meyan Balı  Fabrikası kur-
dular, yalnız kimliği belirsiz !!!  200 civa-
rında kişi fabrikayı basıp talan ederek,
Almanların piyasadan çekilmesini sağla-
dılar.
Bu olay Forbes’i daha büyüterek yaklaşık
312 kilometrekare araziyi daha kiralaya-
rak Dünya devi olmasının yolunu açacak-
tır.
İskenderun, Urfa ve Kilis’te fabrikalar
kurup,  binlerce kilometrekare Anadolu
topraklarını kiralayarak Batı Anadolu’nun
yanında, Doğu ve Güney Doğuya da açıl-
maya başladılar.
Merkezi Aydın  Söke’de bulunan Forbes,
Meyan Balı Fabrikaları zaman, zaman,
Rum çetelerinin baskınları ile karşı karşı-
ya gelince, zamanın en güçlü Efe’si
Çakırcalı’dan yardım aldılar, olayların
devam etmesi üzerine, daha sonraları
1902 yılında ABD vatandaşlığına geçerek
Merkezlerini New York’a taşımışlardır.
1855 Kırım Savaşına kadar Osmanlı’nın
Tarım ürünlerinde İngiltere’ye ihracatının
birinci sırasında Meyan Kök’ü yer aldığı-
nı belirtmeden geçemeyeceğim.
1868 yılında İzmir Liman’ından en büyük
Meyan Kök’ü ihracatının birincisi ise
ABD’dir.
Birinci Dünya savaşı öncesinde ABD’nin

Meyan Kök’ü ve Bal’ına uyguladığı
yüzde 100 gümrük vergisi ile ABD paza-
rına sokmaması, Osmanlı Devleti’nin
Meyan Kök’ü üretimi ve ihracatını ciddi-
ye almamasına sebep olmuştur.
Günümüzde Çin dahil bir çok ülkeyi
Ekonomik olarak zarara sokmak isteyen
ABD, 171 yıl önce Osmanlı’ya, Aydın’a,
Levantenlerin merkezi üs olarak kullandı-
ğı BUCA’yada gümrük vergisini %100
artırarak tarihi tekerrürü devam ettirmiş-
tir.. 1919’da Yunanlıların İzmir ve Batı
Anadolu’yu işgali ile Meyan Kök’ü üreti-
mi de nerede ise son bulmuştur. 1922
Yılında Halkapınar’da kurulan İzmir
Sanayi Şirketi’nin kurduğu Meyan Kök’ü
işleme ve Bal üretimi Fabrikasını ben ve
benim yaşımda olanlar iyi hatırlar, bir ara
DGM Mahkemeleri binası olan Fabrika
şimdi yanı başında yükselen gökdelenle-
rin arasında kalmıştır. İnşallah yok olup
gitmezler. Bereket Levantenler’den kalan
Tarihi Hava Gazı Fabrikası restore edile-
rek günümüzde işlevsel hale getirilip
Milli değerlerimize kazandırılmıştır.
Kızılçulluk Su Yolları altında bulunan
Meyan Kökü Fabrikası ve Çalışan Türk
işçilerini İngiliz arşivinden alarak okurla-
rımla paylaşıyorum, günümüzde Meyan
Kökünü merak edenlere;  Aydın ve yöre-
sinde üretilen Meyan Kök’ü ile
Türkiye’nin hala yüzde 81 ‘lik bir bölü-
münü teşkil etmektedir bilgisini düşeyim.
DİP NOT; 
Meyan Kök’ü Amerikalılar için neden bu
kadar önemli idi? Bu günün petrolü ne
kadar önemli ise o yıllar Meyan Kökü de
petrol kadar önemlidir.  
Amerika’nın Dünya Devleri Sigara üreti-
cisi Philip Morris Meyan Kökünü sigara-
da Aroma, Coca Cola ise tadlandırıcı ola-
rak kullanmaktadır.
Küçük bir hikaye ile yazımı sonlandıra-
yım.
Yıl 8 Mayıs 1866, ABD’li bir eczacı Dr.
John S.Pemberton, Georgia Atlanta’da üç
ayaklı pirinç bir çaydanlıkta lezzetli ve
serinletici bir şurup yapar, Karbonatlı su
ile karıştırdığı şurubu dostlarına ikram
eder,  Bu yeni şurup öylesine beğenildi ki
Dr. John S.Pemberton Jacob’s eczanesi-
nin bahçesinde bardağı 5 Cent’ten satışa
sunar.
Günlük satışı ortalama 5 bardaktı.
Pamberton işini büyütür, Frank Robinson
ile ortaklık kurdu. Coca Cola’nın bu güne
kadar değişmeyen adı ve logosu böyle
oluştu. 
Makaleme son verirken, ABD ile Suriye
pazarlığına oturan Devlet Büyüklerimizin
zihin açıklığına,
31 Ekim – 2 Kasım 2014’te İzmir Ticaret
Oda’sının düzenlediği İkinci Levanten
Sempozyumuna kimler katıldı neler
konuşuldu BUCA’yı yönetenlere hatırlat-
mak isterim.
Liderlerinin renkleri Sarışın veya Siyah
olsa da fark etmiyor, ABD kuruluşundan
bu yana Mezar kazıcılığını gelenek haline
getirmiş, gözü hep yer altında olan
Hazine avcısı Emperyal bir devlettir. 
ABD, NATO Karargahı’nı neden
BUCA’ya taşımada ısrar etti ? Papaz
Okulu kimler tarafından Misyoner Okulu
haline getirildi ? Mustafa Kemal Atatürk
neden Papaz okulunu kapattı ? bu sorula-
rın tamamında ABD’nin izi var…!!! 
BİZ BİRLİK OLALIM, BERABER
OLALIM YETER, ÖZELLİKLE BU
GÜNLERDE,
KARŞI KARŞIYA GELDİĞİMİZ
NOKTA, KURTULUŞ SAVAŞINDAN
SONRA İLK DEFA BU KADAR
CİDDİ BİR SINAVDAN GEÇERKEN,
MAGAZİNSEL VE SOYUT ELEŞTİRİ-
LERİ BIRAKALIM.
Başta bizlerin rahat uyuyabilmesi için
Canını feda eden ŞEHİTLERİMİZE
RAHMET, Yurt içi ve Yurt dışında gece
gündüz, yaz/kış demeden nöbet tutan
Mehmetçiğimiz olmak üzere, Yüce Türk
Milleti’nin Mübarek Kurban Bayramını
Kutlarım.

Remzi DOĞAN

ABD  YÜZDE 100
GÜMRÜK VERGİSİNİ

171 YIL ÖNCE 
İLK BUCA’YA 

UYGULAMIŞTIR
remzidogan1956@hotmail.com

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk Dünyası Belediyeler Birliği
Başkanı ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur

İbrahim Altay, Bosna Hersek’in baş-
kenti Saraybosna’daki Konya
Büyükşehir Belediyesi Meslek
Edindirme Kurslarında (KOMEK)
eğitim alan kursiyerler tarafından
hazırlanan serginin açılışını gerçek-
leştirdi. www.haberler.com’un
A.A’dan aldığı bilgilere dayanarak
verdiği habere göre; Konya
Büyükşehir Belediyesi, Türkiye
Maarif Vakfı (TMV) ve Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı

Başkanlığının (TİKA) desteğiyle
Bosna Hersek’in başkenti
Saraybosna’da açılan KOMEK’te
eğitim alan kursiyerler tarafından
hazırlanan serginin açılışı gerçekleş-
tirildi. Saraybosna
Mevlevihanesinde gerçekleştirilen
açılışa katılan Türk Dünyası
Belediyeler Birliği Başkanı ve Konya
Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay, Saraybosna
Mevlevihanesinin yapılışı için
2011’de protokol imzalayıp 2013’te
de açılışını gerçekleştirdiklerini,
Mevlevihane’de birçok etkinlik
düzenlediklerini ve burada bulun-
maktan büyük mutluluk duyduğu-
nu söyledi. 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in başkenti
Saraybosna'da, "Bosna Hersek'te
Divan Şiiri İzleri" konulu sergi

açıldı. Başkentteki tarihi Vjecnica
Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin
açılışında, Bosna Hersek'te, tarih boyun-
ca iz bırakmış divan şiirlerinden oluşan
70 eser edebiyatseverlerle buluştu.
Serginin organizatörlerinden Bosnalı
akademisyen Dzemaludin Latic, burada
yaptığı konuşmada, Bosna Hersek'teki
divan şiirlerinin çoğunun Mehmed
Mejlija Guranija tarafından kaleme
alındığını ifade ederek, "Sergi kap-
samında, dünyanın en tanınmış şairi,
ilahi ve kaside yazarı Yunus Emre'yi de
anıyoruz." dedi. 

Saraybosna’da KOMEK sergisi açıldı

"Divan Şiiri" 
sergisini Başkan

Skaka açtı
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Suheyl ÇOBANOĞLU

SURİYE 
BARIŞ 

KORİDORU

Türkiye’nin, Suriye kuzeyinde
sınırdan itibaren 35 kilometre
derinlikte “Barış Koridoru”

adıyla bir güvenli bölge oluşturma
talebi, ABD’nin işine gelmese de
bugün yarın gerçekleşecek gibi...
Türkiye, Suriye’nin doğusunda
PKK/YPG terör örgütünün kontro-
lünde olmayan, Suriye’nin toprak bü-
tünlüğü içinde ve bölgede yaşayan
halkların hakkaniyetle temsil edil-
diği, bölge insanının toprağına döne-
bildiği, Türkiye’ye terör tehdidi
olmayan bir yapı ortaya çıkmasını is-
tiyor. ABD ise, Suriye’nin içinde
varlığını devam ettirebileceği, varlı-
ğını meşru kılabilecek ve mümkün
olduğu kadar az askerle olabildiğince
çok politik, askeri ve stratejik etki
üretebileceği bir yapı istiyor.(1)
Türkiye’nin son derece haklı gerek-
çelerle ortaya koyduğu talepleri,
10.000 km. öteden gelip, bölgeyi
kendi çıkarlarına göre dizayn etmek
isteyen ABD tarafından hep görmez-
den gelindi. IŞİD’e karşı mücadele
gerekçesiyle, “Suriye Demokratik
Güçleri” adıyla PKK/PYD’nin oluş-
turduğu militanlara binlerce TIR
silah vererek 80 bin kişilik ordu ha-
line getirdi. (Yetmezmiş gibi şimdi
de bunları 110 bine çıkarma kararı
almış.)
Önceki yıllar içinde vahşi terör ör-
gütü IŞİD (Irak-Şam İslam Devleti)
vasıtasıyla yapılan alan temizliği so-
nucu bölgenin demografik yapısı de-
ğiştirildi. Bölgenin yerli halkı evini,
barkını, köyünü, topraklarını terk
edip başta Türkiye olmak üzere, ya-
bancı ülkelere sığındı... Onlardan bo-
şalan bölgelere  ABD desteğiyle
PKK/PYD devletçiği kurulmaya çalı-
şılıyor. Haliyle, Fırat’ın doğusunda
terör örgütünün bir devletleşme pro-
jesine dönüşmesi Türkiye’yi rahatsız
ediyor.
2014’ten beri IŞİD Karşıtı Uluslar-
arası Koalisyon’un bir üyesi olan
Türkiye’nin, ABD tarafından oluştu-
rulmak istenen PKK/PYD terör örgü-
tünün dahil olduğu “GÜVENLİ
BÖLGE” projesini kabul etmesinin
mümkün olmadığı defalarca dile ge-
tirildiyse de hep göz ardı edildi...
Ama bıçağın kemiğe dayandığı nok-
tadayız.
ABD’nin güvenli bölge projesi
içinde PKK/PYD terör örgütünün bir
parçası varken, Türkiye’nin Güvenli
bölge planları arasında sınır hattının
tamamen terör örgütünden temizlen-
mesi var.  ABD, 5 kilometrelik bir
hattan bahsederken, Türkiye, başın-
dan beri güvenli bölgenin Fırat’ın
doğusunda coğrafi duruma göre 30
ila 40 kilometre arasında değişen de-
rinlikte olmasını istiyor. 
Güvenli bölgenin derinliği, uzunluğu
ve kimin kontrolünde olacağına dair
iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarını
gidermek için teknik düzeyde müza-
kereler sürüyor.
ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nden
yapılan açıklamada ise Türkiye ve
ABD heyetleri arasında mutabık kalı-
nan maddeler, şöyle sıralandı (2)
a) Türkiye’nin güvenlik kaygılarına
yönelik önlemler, öncelikli olarak ele
alınarak hızlıca uygulamaya konula-
caktır;
b) Güvenli bölgenin kuruluşunu ko-
ordine edip yönetmek için Türki-
ye’de mümkün olduğu kadar en kısa
zamanda bir ortak operasyon merkezi
kurulacaktır;
c) Söz konusu güvenli bölge, bir
barış koridoru olacaktır ve yerlerin-
den edilmiş Suriyelilerin ülkelerine
geriye dönüşlerini sağlamak için her
türlü çaba gösterilecektir.”
Açıklanan mutabakat metni, eğer
Türkiye’nin istediği amaçlara hizmet
etmezse, Türkiye’nin gazını alma
gibi düşünülebilir... Mühim olan
kendi çıkarımız neyi nasıl gerektiri-
yorsa onu yapabilmektir. Baaram
veya hemen sonrası günler sıcak ge-
çecek gibi görünüyor... Bir yandan
ABD’nin oyunları, öte yandan yanlış
kurgulanmış Suriye politikamızın fa-
turasını ödemek kahraman Mehmet-
çiğimize düştü... Bu vesileyle, İyi
Bayramlar dilerim.

Eyüphan KAYA

EV HANIMININ 
PAYINA 

EL KOYMAYIN!

Evet, evet, ev hanımları, çilekeş ev hanım-
ları, onca işi yapıp iş yapmadıkları kim-
seler olarak bilinen ev hanımları.

Evlat yetiştirir; bir, iki, üç, beş..
O evlatlar ki, kimisi yetişir bir ülkeyi kalkındırır
Tenzile hanımın Recep Tayyip Erdoğan’ı yetiş-
tirdiği gibi, kimisi de vatan müdafaasını kınalı
kuzu edasıyla yapar tıpkı Ömer Halis Demir
gibi, kimisi de Kimya’da Nobel ödülünü kaza-
nacak kadar bilimsel alanda kafa yorar ve ulus-
lar arası arenada bayrağını dalgalandırır tıpkı
Dr. Aziz Sancar gibi. Profesör unvanı ona
küçük geldiği için kullanmadım. Kimi Ev ha-
nımı da Bediüzzamanları yetiştirir.Bir çok anne
de annem gibi, eşim gibi altı evlat yetiştirip be-
şeri sermayemize kalite katar.
Hele bir araştırılsın, kaç tane başarılı insanın ar-
kasında üç kuruş para kazanmak için sokak
sokak dolaşan bir anne var. 
Evine hizmet etmeyi bir eksiklik sayıp, asgari
ücret karşılığı çalışan; saat başı birilerine nazik
bir eda ile hizmet eden kompleksli anneler
adam gibi adam yetiştirebilir mi?
Özal mı? 
Erbakan mı? 
Fuat Sezgin mi? maaşla çalışan annelerin ço-
cukları?
İşte ev hanımlarının eserleri, evlatları.
Sadece bu mu? Ayrıca gece gündüz demeden
evi siler süpürür, ev ahalisinin elbisesini yıkar,
üç öğün yemek yapar, kap kaşık yıkar.
Bütün bu hengamenin içinde bir de kocasına
bakar, onu, “güle güle” diyerek işe gönderir,
“hoş geldin” ile eve alır.
Aslında bu kadar fedakarlık yapan bir hanım
efendiye asgari ücret dahi az ama gel gör ki onu
bile veremiyoruz.  
Bir kalemlik ödeme var ev hanımın lehine, “eş
yardımı” o da sembolik bir yardım, ne yazık ki
çalışan eşi emekliye ayrıldığı zaman o da kesili-
yor.
O ev hanımı ki yedi açıdan hayata katkısı
olmuş, eşini moralle işe göndermiş, gözü ar-
kada kalmayacak tarzda evine sahip çıkmış, ça-
lışmaya devam etmektedir.
Peki bu haktan reva mı? bence hiç de şık değil-
dir. Aslında aylıktan kesilen eş yardımı bir an
evvel maaş bordrosuna eklenmelidir, üstelik
eşin hesabına yatırılmak şartıyla. Gelin 12 mil-
yon emeklimize bu katkıyı verelim emeklileri-
mizin evinde iki yüz birlikte gülsün, ne
dersiniz?
Ev hanımlarının payına el koymayın bence,
Bu durumda ömrünün sonuna doğru sembolik
de olsa evimizin annesi her ay bir harçlık almış
olur, minnetsiz harcar, huzur bulur.
Peki fazla bir şey mi istiyorum? Kesinlikle
hayır benim bildiğim Fransa’da 6 çocuk yapan
bir çift/ebeveyn çağırılarak kendisine deniliyor
ki, siz artık iş yapmaktan muafsınız, sizin ço-
cuklarınıza bakmanız kendi başına önemli bir
vazifedir, bundan sonra sadece çocuklarınıza
bakacaksınız ama maaşınızı da alacaksınız.
Bunu düşündüğümüz zaman eş yardımını an-
neye, ev hanımına istemem deveden kulak gibi
bir şey.
Bu münasebetle;
SGK’ya sesleniyorum! Ev hanımına sahip
çıkıp, kendini aileye adayan çalışandan öte ken-
dini bir bu vazifeye vakfeden anneye sahip çık-
mak vazifemizdir.
Şaka bir yana “baba işte, anne işte, çocuk
kreşte” mantığı ile evlat yetiştiremezsiniz, iki eş
çalışıyorsa kendini çok zorlasalar iki ya da bile-
mediğiniz üç çocuk yaparlar. O da aile sevgisin-
den mahrum yetiştirdiği için aslında evlat gibi
yetiştiremiyorlar, sadece nüfusumuzda artma
olmuş olur, evlat yetiştirmek başka bir şey arka-
daşlar.
“Emeklisi mutlu olmayan bir millet huzur bul-
makta zorlanır” benden söylemesi. Aslında bu
annelerimizin mutluluğu yüzde 80 vatandaşa
yansıyacağına da inanıyorum.
Çünkü emekli eşi ya birimizin annesi, ya ha-
lası/teyzesi, ya da nenesidir. Dolayısıyla onun
mutluluğu toplumun mutluluğudur.
Benden söylemsi.

T�RAN/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Öğrencilerin uğurlanması
dolayısıyla düzenlenen tö-
rende konuşan Türkiye'nin

Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Mu-
ammer Hakan Cengiz, programa
katılacak öğrencilere İstanbul ve
Çanakkale'de gezecekleri yerler
hakkında bilgi vererek, "Türk di-
lini ve kültürünü öğrenme yo-
lunda bugün çok önemli bir adım
atıyorsunuz." dedi. www.timebal-

kan.com’a göre: Tiran Yunus Emre
Enstitüsü Müdürü Ömer Osman
Demirbaş da gezinin ilk defa
geçen sene düzenlendiğini hatırla-
tarak, "Belki farklı sınırlarımız var,
farklı farklı devletlerde yaşıyoruz
ama birçok konuda kaderimizin
aynı olduğu kanaatindeyiz." diye
konuştu. Türkiye'nin Tiran Bü-
yükelçiliği Eğitim Müşaviri Ata-
kan Doğan ise Türk
kurumlarının Arnavutluk'ta bu-
lunmalarının asıl amacının iki

ülke arasındaki tarihi ve kültürel
derin ilişkileri daha da ileriye taşı-
mak olduğunu söyledi. Programa,
Tiran Yunus Emre Enstitüsü kursi-
yeri 38 öğrenci katılıyor.Türkiye
Kültür ve Turizm ile Gençlik ve
Spor bakanlıkları, Yurtdışı Türkler
ve Akraba Topluluklar Başkanlığı-
nın (YTB) destekleriyle Tiran
Yunus Emre Enstitüsü tarafından
bu yıl ikincisi düzenlenen prog-
ram kapsamında öğrenciler İstan-
bul ve Çanakkale’yi gezecek.

SELAN�K/BALKAN GÜNLÜ�Ü

Selanik Aristoteles Üniversi-
tesi ev sahipliğinde gerçek-
leştirilen Balkan Üniversitele

r Birliği 5. Toplantısında sunum-
ların ardından Selanik Üniversi-
tesi Rektörü ve Dönem Başkanı
Prof. Dr. Pericles A. Mitkas, Yöne-
tim Kurulu’nda BUA Tüzüğü ile
ilgili görüşülen maddeleri Genel
Kurulun onayına sundu. Bütün
maddeler Genel Kurul üyeleri ta-
rafından kabul edildi. BUA Tüzü-
ğüne ilişkin son değişikliklerin
Genel Kurul tarafından onaylan-
masıyla, BUA Tüzüğü imza tö-
reni gerçekleşti. Tüzüğün,
Dernekler Masası’nın talepleri
doğrultusunda istenen belge sü-
recinin tamamlanmasının ardın-
dan Birliğin resmi kaydı için
başvuru yapılacaktır. www.time-
balkan.com’un İHA’ya dayanarak
verdiği habere göre: Rektör Prof.
Dr. Mitkas, başvuruda bulunan
ve Rektörler Toplantısı’na iştirak
eden yeni üyelere Üniversitele-
rine dair bir sunum yapma im-

kanı tanıdı. Ayrıca BUA’ya katı-
lım için yapılan başvurular hak-
kında Prof. Dr. Mitkas, Genel
Kurul üyelerini bilgilendirdi.
Genel Kurul oylaması neticesinde
aşağıdaki Üniversitelerin BUA
üyesi olmasına oy çokluğuyla
karar verildi: “Baltazar Zapresic
Applied Sciences University, Uni-
versity of Mitrovica-Isa Boletini,
University of Niş, İstanbul Arel
Üniversitesi, University of Wes-
tern Macedonia-Kozani, Democ-
ritus University of
Thrace-Komotini, University of
Macedonia-Thessaloniki, Athens
University of Economics and Bu-
siness, University of the Aegean-
Mytiline, Harokopio
University-Athens, Zagreb Uni-

versity, Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi (Kısmi üye), New
York Tirana University (kısmi
üye).” 
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu konu ile il-
gili yaptığı açıklamada, “Tüzük
ile birlikte artık geleceğe daha gü-
venli bakıyoruz. Çatışmayı engel-
leyen, uzlaşma kültürünü
güçlendiren ve birliğin sürdürü-
lebilir büyümesini ön plana çıka-
ran önemli bir tüzüğe imza attık.
Böylece birliğin, uluslararası are-
nadaki gücünün daha da artma-
sını sağlayacağız. Ayrıca tüzükle
birlikte yeni yapının da temelle-
rini atmış bulunmaktayız. Yeni
tüzüğün birliğimize hayırlı olma-
sını temenni ediyorum” dedi. 

Bu yıl ikincisi düzenlenen "Ortak Tarihe Yolculuk" gezisine katıla-
cak lise ve üniversite öğrencileri, Tiran Yunus Emre Enstitüsü tara-
fından Arnavutluk’un başkenti Tiran’dan Türkiye'ye yolcu edildi

Arnavut öğrenciler 
Türkiye’ye geliyor

GÜMÜLC�NE
BALKAN GÜNLÜ�Ü

Yunanistan Eğitim Bakanlı-
ğı’nın Batı Trakya’da öğ-
renci azlığı nedeniyle son

yıllarda kapattığı azınlık ilk-
okulu sayısı 60 okulu aşmış du-
rumda. Yunanistan’da yeni
eğitim-öğretim yılında öğrenci
azlığı nedeniyle Batı Trakya ça-
pında altı azınlık ilkokulunun
daha kapısına kilit vurulacağı
iddia edildi. Batı Trakya’da Yu-
nanistan Eğitim Bakanlığı’nın
öğrenci azlığı nedeniyle son yıl-
larda kapattığı azınlık ilkokulu

sayısı 60 okulu aşmış durumda.
Uzmanlar Batı Trakya’da azınlık
eğitimin özerk olduğunu ve bir
öğrenci bile kalsa devlet eliyle
kapatılamayacağını öne sürüyor-
lar. Öte yandan okulların idaresi
Yunan Eğitim Bakanlığı’nda ve
Bakanlık az öğrencisi olan okul-
ları yeterli eğitimin yapılamaya-
cağı gerekçesiyle kapatıyor ve
öğrencileri yakın çevredeki (köy-
deki) bir başka okula gönderiyor.
www.timebalkan.com’un habe-
rine göre; 2019 – 2020 eğitim öğ-
retim döneminde Yunan Eğitim
Bakanlığı’nın Batı Trakya gene-
linde kapatacağı iddia edilen

azınlık ilkokulları şöyle:

Rodop ili:
1) Bulduklu köyü azınlık ilk-
okulu
2) Doğanca köyü azınlık ilk-
okulu
3) Dündarlı köyü azınlık ilk-
okulu
4) Melikli köyü azınlık ilkokulu

iskeçe ili:
5) Zeynelli köyü azınlık ilkokulu

evRos ili:
6) Çilingirmahalle azınlık ilk-
okulu

Batı Trakya’da 6 azınlık 
okuluna daha kilit vuruluyor

Balkan üniversitelerine yenileri katıldı
İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİRoĞLU

TEMSİLCİLİKLER
YAYIN KURULU

DIŞ TEMSİLCİLİKLER

SEVİLAY SAİT
KORAY BAŞOL

İSMET TOPALOĞLU 
NAZ‹F MANDACI
SOKOL BRAHAJ

BALKAN DEVLEN
ŞARIK CİBO
ATA ATUN

İLBER ŞİYAK

MALİ İŞLER
KUTLU KARANİ

BİLGİ İŞLEM
KEMAL BİÇER

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

SAMSUN Akın ÜNER
MUĞLA Mehmet TOKGÖZ
MANİSA Ersin AKBAŞ
ANTALYA Kenan KURTEŞ
İSTANBUL Şenol VATANSEVER
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek‘in başkenti Saray-
bosna‘nın Osmanlı idaresinde
olduğu dönemde, yaklaşık beş

asır önce inşa edilen ve İslam mima-
risinin ülkedeki en güzide örnekle-
rinden biri kabul edilen Gazi Hüsrev
Bey Camisi, güzelliğiyle büyük ilgi
görüyor. Osmanlı Devleti’nin Bosna
Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafın-
dan 1530 yılında Tebrizli mimar
Acem (Esir) Ali‘ye yaptırılan cami,
kentin kalbi konumundaki tarihi Baş-
çarşı‘nın çekim merkezi olmaya
devam ediyor.

YERLEŞİME KATKI

Fethin ardından şehirde inşa edilen
ilk cami olmasa da bugün en önemli
merkez camisi konumunda olan Gazi
Hüsrev Bey Camisi, o dönemde
küçük bir kasaba olan Saraybos-
na’nın şehirleşmesine de önemli kat-
kılarda bulundu. 16. yüzyılda inşa
edilen tarihi saat kulesi ile komşu
olan cami, Osmanlıların bölgeden ay-
rılmasının ardından çeşitli saldırılara
maruz kalsa da yapılan yenileme ça-
lışmalarıyla her defasında eski görke-
mine kavuşmayı başardı. Güzelliği
kartpostallara, hediyelik eşyalara ve
hatta birçok belgesele taşınan bu ta-
rihi caminin içinde ve dışında bulu-
nan ahenkli süslemeler ve
kaligrafiler dikkat çekiyor. Cami,
pencere işlemeleri ve zerafetli kubbe-
siyle de göz dolduruyor.

RAMAZANLAR’DA ŞEHRİN
ATAN KALBİ

Gazi Hüsrev Bey Camisi asırlardır
birçok İslam geleneğinin devam etti-
rildiği yer olarak da biliniyor. Cami-

nin minaresinden çıplak sesle hala
ezan okunuyor. Gazi Hüsrev Bey’in
vasiyeti üzerine ise her gün öğle na-
mazının ardından camide bir hatim
indiriliyor.
Yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ve
buluşma noktası olan cami, dünyada
elektriği ilk kullanan cami olma özel-
liğine de sahip. Şehrin Avusturya-
Macaristan İmparatorluğu idaresinde
olduğu dönemde, camiye 6 bin 500
ampul gücünde elektrik bağlandığı
biliniyor.
Ramazan aylarında ise Müslümanla-
rın gönlünde farklı bir yeri olan
cami, şehrin adeta “atan kalbi” haline
geliyor. Gündüzleri okunan mukabe-
leyle Müslümanları bir araya getiren
cami, akşamları ise teravih namazı

için şehrin farklı yerlerinden gelen-
lerle dolup taşıyor.

BU CAMİ KORUYOR

www.timebalkan.com’a göre; Gazi
Hüsrev Bey Vakfı Mütevellisi Mus-
tafa Vatrenjak, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, Gazi Hüsrev Bey’in
ilk vakıfnamesinde cami, imarethane
ve hanikah bulunduğunu anımsata-
rak, altı yıl sonra ise yeni vakıfna-
meye medresenin de eklendiğini
aktardı. Vakıf kapsamında bezistan,
han, hamam ve camiyi çevreleyen so-
kaklarda yaklaşık 200 dükkan bulun-
duğunu kaydeden Vatrenjak, bu
mülklerin vakfa gelir sağladığını dile
getirdi. Vatrenjak, Gazi Hüsrev
Bey’in Saraybosna’nın şehir olarak
gelişmesine önemli bir katkıda bu-
lunduğunu ifade ederek, onun vefa-
tının ardından Saraybosna’nın askeri,
idari ve eğitimde doğu ile batı arasın-
daki merkez olduğunu dile getirdi.
Caminin geçmişte birçok kez zarar
gördüğünü ve ardından restore edil-
diğini anımsatan Vatrenjak, “1697 yı-
lında Savoy Prensi Eugen şehri ateşe
verdiğinde, cami de büyük hasar
aldı. İlk restorasyon bu hasar nede-
niyle 1737’de gerçekleşti. Cami farklı
dönemlerde farklı sebeplerden çıkan
yangınlarda da zarar gördü. Son ola-
rak Bosna Savaşı’nda (1992-1995)
cami 100’den fazla defa isabet aldı.”
dedi. Gazi Hüsrev Bey Camisi’nin
bugün turistlerin yoğun ilgisini çekti-
ğini belirten Vatrenjak, geçen yıl ca-
miyi 40 bin kişinin ziyaret ettiğini ve
bu sayısının her geçen gün daha da
arttığını söyledi. 1985-2009 yılları
arasında bu tarihi camide imamlık
yapan Hafız İsmet Spahic de caminin
Bosnalı Müslümanlar için önemine
değinerek, “Tam olarak önemini
ifade etmek zor, ancak biz Müslü-

manlar için Kabe’den hemen sonra
ikinci sırada geliyor. Bu cami, bizi de
koruyor.” dedi.

HAYIR ZENGİNİ

Gazi Hüsrev Bey’in Saraybosna’da
birçok hayır yaptığına işaret eden
Spahic, “O, Bosna Hersek’in halen en
yaşayan insanı, zira en fazla hayır
yaptı.” diye konuştu. Bu camide
imamlık yapmanın kendisi için
büyük anlam ifade ettiğini kaydeden
Spahic, “büyük insan” olarak nitelen-
dirdiği Gazi Hüsrev Bey’in yaptığı
hayırlarla Bosnalı Müslümanları ko-
ruduğunu ve onlara yardım ettiğini
vurguladı.

Osmanlı’nın Saraybosna’daki
mührü: Gazi Hüsrev Bey Camisi
Osmanlı’nın Bosna Sancak Beyi Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılan Gazi Hüsrev

Bey Camisi, ihtişamıyla tarihi Başçarşı’nın çekim merkezi olmayı sürdürüyor
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