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AK PArti’de 
değişime 

ihtiyAç yoK

15 Temmuz ŞehİTler
anıTı’na saldırı

¥ Bosna'daki savaşta
Sırp birliklerince Markale
pazar yeri yakınlarına
düzenlenen havan topu
saldırısında hayatını kay-
beden 43 sivil için katlia-
mın 24. yılında anma
töreni düzenlendi. Saldı-
rıda hayatını kaybeden
43 sivil kurbanın adları-
nın okunmasıyla başla-

yan törene, Bosna Her-
sek Devlet Başkanlığı
Konseyi Başkanı Zeljko
Komsic'in yanı sıra Saray-
bosna Belediye Başkanı
Abdulah Skaka, Saray-
bosna Kantonu Gazi İş-
leri Bakanı İsmir Jusko,
kurban yakınları ve va-
tandaşlar katıldı. 5’te

¥ 30 ağustos Zafer
Bayramı ve Türk Silahlı
Kuvvetleri Günü, Türki-
ye’nin Priştine Büyükel-
çiliğinde verilen
resepsiyonla kutlandı.
Türkiye’nin Priştine Bü-
yükelçisi Çağrı Sakar’ın
ev sahipliğinde düzenle-
nen resepsiyona, geçen
ay istifa eden Kosova
Başbakanı Ramush Hara-
dinaj ve Kosova İslam
Birliği Başkanı Naim Ter-
nava’nın yanı sıra ülke-
deki Türk kurum ve
kuruluşlarının temsilci-
leri, bakanlar, milletve-

killeri, diplomatlar ve
diğer davetliler katıldı.
İstiklal Marşı ve Kosova
milli marşının okunma-
sıyla başlayan törende,
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın dış
temsilciliklere gönderi-
len mesajı da okundu.
Büyükelçi Sakar, Türk
milletinin dün olduğu
gibi bugün de istiklal ve
istikbali için canından
aziz bildiği vatanı uğ-
runda aynı fedakarlık ve
cesareti göstermeye
hazır olduğunu vurgu-
ladı. 4’te

Büyük Zafer 
Priştine’de de kutlandı

Markale kurbanlarının 
acısı 24 yıldır dinmedi

¥ Gözyaşları arasında
kutlanan Kayıp Günü ve-
silesiyle Priştine’de Kayıp
Kişiler Dernekleri tarafın-
dan yürüyüş düzenlendi.
Görevinden istifa eden
Kosova Başbakanı Ra-
mush Haradinaj ile bazı
Bakanların katıldığı yürü-

yüşe, kayıp kişilerin ya-
kınları ile kayıp kişiler
dernekleri temsilcileri ka-
tıldı. “ 20 yıl bekleyiş
içinde” yazılı pankartı ve
kayıpların fotoğrafları ta-
şıyan kayıp yakınları,
şehir merkezinde yürüye-
rek, acılarının geçmedi-

ğini ifade etti. Savaşın bı-
raktığı en ağır ayara ola-
rak nitelenen kayıp
kişilerin anıldığı yürüyüş
çerçevesinde, Kosova
Meclisi binası önündeki
Kayıplar Anıtı’na çelenk
koyuldu. Kosova Kayıp
Kişiler Dernekleri temsil-

cisi  Bajram Çerkini, kayıp
kişilerin 20 yıldan bu
yana hala bulunmaması-
nın suçunu, Kosova ve
uluslararası kurumlarda
aramama gerektiğini söy-
ledi. Kosova’da hala bin
600 kişinin akıbeti bilin-
miyor.

¥ Balkanlar'da
1990'larda yaşanan savaş-
larda eski Yugoslav ordu-
sunun kullandığı tankın
Belgrad'daki Rajko Mitic
Stadı önüne yerleştirilmesi
tepkiye neden oldu. Kulü-
bün, resmi sosyal medya
hesabından "Maraca-

na'nın şimdi bir atraksi-
yonu daha var" ifadesiyle
duyurduğu T-55 model
tankın stat önüne konul-
ması, bu model tankların
1990'larda Balkanlar'da
yaşanan savaşlarda kulla-
nılması nedeniyle tepki
çekti. Bu arada, bölge

medyasında çıkan bazı ha-
berlerde, stat önüne konu-
lan tankın, eski Yugoslav
ordusu ile Sırp paramiliter
grupların büyük bir kat-
liam yaptığı Hırvatistan'ın
Vukovar şehrindeki ope-
rasyonlarda kullanıldığı da
öne sürüldü. 8’de

5’te

¥ Hollanda Yüksek Mah-
kemesinde geçen ay görülen
temyiz davasında,
soykırım sırasında Birleşmiş
Milletler (BM) bünyesinde
bölgede görevli Hollandalı
askerlerin "kısmen" suçlu
bulunması ve sorumluluk pa-
yının yüzde 30'dan 10'a indi-
rilmesine tepki gösteren
Srebrenitsalı anneler, Hollan-
da'yı AİHM'e şikayet etme
kararı aldı. 8’de

5’Te

Kosova’da Kayıp aİlelerın
gözyaşları 20 yıldır dinmiyor
Kosova’da 30 Ağustos Dünya Kayıplar Günü bu kez de hüzün içinde kutlandı

Bu tankın burada
ne işi var?
Bu tankın burada
ne işi var?
Bu tankın burada
ne işi var?
Bu tankın burada
ne işi var?
Bu tankın burada
ne işi var?
Bu tankın burada
ne işi var?

Srebrinatsalı 
annelerin 

hukuk 
mücadelesi
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İstanbul Sabahattin Zaim
Üniversitesi öğrencilerin-
den İremnaz Çay, Sinem

Sena Ertaş, Merve Boşna ve
Mustafa Bekir büyük bir ba-
şarıya imza attı. Daha önce
ürettikleri Robot el projesi ile
dikkat çeken İZÜ’lü gençler
bu kez de katıldıkları ulus-

lararası yarışmada kazandık-
ları başarıyla gurur kaynağı
oldular.
www.timebalkan.com’a göre;
öğrenciler mühendislik ala-
nında uluslararası çapta dü-
zenlenen ve dünyanın farklı
ülkelerinden çok sayıda baş-
vurunun yapıldığı “Ameri-
can Society of Mechanical
Engineering (ASME) Student
Mechanisims and Robot De-
sign” yarışmasında, 2’nci ola-

rak büyük bir başarı elde et-
tiler. Amerika’nın California
eyaletinde bu yıl 43. kez dü-
zenlenen, “American Society
of Mechanical Engineering
(ASME) Student Mechani-
sims and Robot Design” ya-
rışmasına Harvard,
Tsinghua, Yale gibi dünyanın
önemli üniversitelerden öğ-
renciler katıldı. İremnaz Çay,
Sinem Sena Ertaş, Merve
Boşna ve Mustafa Bekir bir

araya gelerek oluşturdukları
İZU Robotics GO4 takımı ile
bu önemli yarışmada final
etabında yarıştı. Ekip, yap-
tıkları “deniz kirliliğini önle-
yici otonom amfibik robot”
çalışması ile jürinin beğeni-
sini kazandı. İZÜ’lü gençler
tasarladıkları proje ile bu yıl
43. kez düzenlenen yarış-
mada final etabında yarışan
ilk ve tek Türk takımı olarak
da tarihe geçti.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi öğrencilerinden İskeçe Şahin köyün-
den olan Mustafa Bekir, okulda arkadaşları ile kurdukları İZU Robotics

GO4 takımı ile ABD’de finale gitme başarısı gösterdikleri yarışmada dünya
ikincisi olarak gurur kaynağı oldular. Mustafa Bekir bu başarısıyla bir kez

daha hem Şahin köyünün hem Batı Trakya Türklerinin gurur kaynağı oldu

Bulgaristan’da problemli
öğrencilerle çalışan 
öğretmenlere teşvik

SOFyA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan Eğitim ve
Bilim Bakanlığı’nın
Ulusal Motive Edil-

miş Öğretmenler Progra-
mı’na katılarak, problem
alanları belirlenmiş okul-
larda ve notları düşük
olan öğrencilerle çalışmak
isteyen öğretmenlerin ma-
aşları 500 leva artırılacak.
Ulusal Motive Edilmiş
Öğretmenler Progra-
mı’nda değişiklik yapıl-
masına ilişkin program
taslağı, öğretmenlere ay-
rıca 12 aylık kira bedeli
ödemek için 200 leva tu-
tarda ek ödeme yapılma-
sını öngörmektedir. Aynı
dönemde işyerine yolcu-
luk yapan öğretmenlerin
ulaşım masraflarının da
karşılanması öngörülüyor.
www.haberler.com’a göre;
program, öğretmenlerin
bir yıllık matematik, en-

formasyon ve bilişim tek-
nolojileri, yabancı diller,
biyoloji ve sağlık eğitimi,
kimya ve çevre koruma
branşlarında öğretmenlik
eğitimi programlarına ka-
tılma imkanlarını geniş-
letmektedir. Yüksek lisans
derecesine sahip uzman
öğretmenlerden başka li-
sans derecesine sahip
uzman öğretmenler de bu
eğitim programlarına katı-
labilecek. Bakanlığın web
sitesinde değişiklik yapıl-
dığına dair duyurunun ya-
yınlanmasından sonra 10
güne kadar programa baş-
vuru kabulüne başlana-
caktır. Ulusal Motive
Edilmiş Öğretmenler
Programı, okul ortamında
karşılaştıkları zorluklarla
başa çıkabilmek için yete-
nekli ve motive edilmiş
pedagoji uzmanları sağla-
mada okulları destekle-
mek amacıyla
oluşturuldu.

Batı Trakyalı Mustafa
Bekir dünya ikincisi 

Makedonya Kültür Bakanı, TİKA
Üsküp Koordinatörü’nü ağırladı
Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsni İsmaili, TİKA Üsküp
Koordinatörü Aytekin Ayden’i makamında ağırladı. Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti Kültür Bakanı Hüsni İsmail’i, Türk
İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Üsküp Ko-
ordinatörü Aytekin Ayden’i makamında ağırladı. 
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Türkiye’nin Üsküp Bü-
yükelçisi Tülin Erkal
Kara’nın ev sahipli-

ğinde Kuzey Makedonya’nın
başkenti Üsküp’teki bir
otelde verilen resepsiyona,
Kuzey Makedonya Meclis
Başkanı Talat Caferi’nin yanı
sıra bakanlar, milletvekilleri,
diplomatlar, İslam Birliği
yetkilileri, ülkedeki Türk
kurum ve kuruluş temsilci-
leri ile davetliler katıldı. İki
ülke milli marşlarının okun-
masıyla başlayan törende,

Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ın dış temsilci-
liklere gönderdiği mesaj
okundu. Büyükelçi Kara, bu-
rada yaptığı konuşmada, 30
Ağustos’un Türk milletinin
yeniden doğuşunu simgele-
diğini vurgulayarak, kadim
Türk milletinin bu zaferle
bağımsızlığına göz diken
herkese karşı mücadele ede-
ceğini kanıtladığını ifade
etti. Zafer Bayramı’nı, Gazi
Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere Türki-
ye’nin tarihine ve geleceğine
yön veren önemli şahsiyetle-
rin hayatında önemli yer

tutan Kuzey Makedonya’da
da kutlamanın önemine de-
ğinen Kara, şunları söyledi:
“Aziz milletimiz, vatan sev-
gisinden güç alan bu anla-
yışla terör örgütü FETÖ’nün
alçakça tertiplediği 15 Tem-
muz 2016 tarihinde yaşanan
hain darbe girişimini de kah-
ramanca bertaraf etmiş ve
devletinin geleceğini koru-
mak için kimseden çekince-
sinin olmadığını bir kez
daha göstermiştir. Türkiye,
terörle mücadelesini kararlık
ve dirayetle sürdürecektir.
Bu mücadeleye dostumuz
Kuzey Makedonya başta

olmak üzere tüm dostlarımı-
zın ve müttefiklerimizin des-
tek vermelerinin önemini
vurgulamak isterim. Her du-
rumda küresel bir meydan
okuma olan teröre ve ulusal
güvenliğimize yönelen her
türlü tehdide karşı gerekli
yanıtları vermeye devam
edeceğiz.” Resepsiyonun so-
nunda, yüzbaşılıktan binba-
şılığa terfi eden Üsküp
Büyükelçiliği Askeri Ataşe
Yardımcısı Göktuğ Güngör
için rütbe terfi töreni de dü-
zenlendi. Güngör’a rütbesi
Büyükelçi Kara tarafından
teslim edildi.

Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü, Türkiye’nin
Üsküp Büyükelçiliği tarafından verilen resepsiyonla kutlandı

Bektaşi'nin biri hocaya git-
miş: 

- Hoca bak, Kuran’da açık
açık "NAMAZ KILMAYIN"
yazıyor. (Nisa Suresi: 43)
ayeti var!” demiş. 
-Hoca demiş ki: “Devamını
da okusana!” 
Öyle ya, surenin devamında
mealen:
“ Ey iman edenler! Siz sar-
hoş iken ne söylediğinizi bi-
linceye kadar, yolcu olan
müstesna olmak üzere,
cünüp iken de gusül edin-
ceye kadar namaza yaklaş-
mayın. “ buyurulmaktadır. 
-Bektaşi demiş ki;  “ hâfız
değilim, daha fazla okuya-
mam.” 

Şimdi bu fıkrayı bir sü-
reliğine unutun, maka-
lemin sonunda tekrar

hatırlatacağım. AK Parti
Genel Başkanı ve Cumhur-
başkanımız Sayın Recep
Tayyip Erdoğan, AK Par-
ti’nin 18.yaş kutlamalarında
şu tarihi sözleri söyledi: 
“Bize yeni Ömer’ler lazım”
Açıkçası beni çok etkiledi.
Yani partideki eski Ömerler
yerine yeni Ömerler gelecek,
daha net anlamıyla partide
değişim olacak, dedi. Yeni
Ömerler, Hazreti Ömer gibi
adalet, Halis Ömer gibi cesa-
ret sahibi olacak anlamına da
geliyor. 
Bu sözlerden sonra herkes
kendini Ömer gibi görüp
görev beklemeye başladı. İn-
şallah kimse sukutu hayale
uğramaz. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın
bu sözünü AK Parti teşkilat-
larındaki arkadaşlarıma sor-
dum ve yorum istedim.
Lütfen bana kimse alınma-
sın. Sorduğum soruya face-
book sayfamda gelen
cevaplarda sanki biraz umut-
suzluk vardı. Aslında piyasa-
lardaki sıkıntının da esas
nedeni bu umutsuzluk olabi-
lir. AK Partinin ve dolayı-
sıyla tabiki Sayın
Cumhurbaşkanımızın esas
bu soruna çok acil çözüm
getirmesi gerekiyor. 

AK Partideki eski dostlar,
Sayın Cumhurbaşkanımızı
çok seviyoruz ama daha
önce de teşkilat ve bürokra-
side yeni ve etkili değişimler
olacak demişti fakat istenilen
veya beklenilen şekilde ol-
madı, yine aynısı mı olacak
diye endişeleri var, bu da
umutsuzluk oluşturabiliyor. 
Sürekli değişim diyoruz ya.
Değişimden kasıt, kimseyi
üzmeden ve kaybetmeden,
bürokrasi ve teşkilatın yarı-
sından fazlasına yeni Ömer-
ler ’in getirilmesi.
Birkaç değişiklik değil,
ciddi bir değişiklik yapılması
bekleniyor. Ama bunlar ya-
pılırken lütfen “Becayiş”
şeklinde bir değişimin olma-
ması da en büyük arzudur.
Yani birini bir yerden alıp
diğerini oraya, onu da bu-
raya koymak şeklinde olma-
malı. 
Açıkçası birileri artık emekli
edilmeli veya dinlendiril-
meli. Kesinlikle ama kesin-
likle adaletle, liyakatle ve
akıllıca hareket edilmeli. 
En çok eleştirilen konu
olan, başta belediyeler
olmak üzere akraba ilişkile-

rine göre görev verilmesi
(Nepotizm) geriye dönük
başlayarak engellenmelidir. 
Değişim yapılırken AK Parti
içindeki küskünlerin kazanıl-
ması da oldukça önemlidir.
Eğer gerçekten isterseniz,
doğru Ömerleri duygularla
değil geniş çaplı gerçek ve
samimi anketlerle, bölgelere
göndereceğiniz güvenilir
müfettişlerin raporları ve de
bu müfettişleri de denetleyen
ve çek eden çok gizli müfet-
tişlerle bulabilirsiniz. 

Bu arada Sayın Cumhurbaş-
kanımızın kastettiği yeni
Ömerleri bütün Türkiye çok
merak ediyor. Değişim so-
nunda sonuçtan millet mut-
main olursa ki hepimizin
duası öyle harika olur. Aksi
durumda maazallah dağ-fare
hikâyesi olursa mevcut
olumsuz durum da değişme-
yebilir, bu yazılan ve söyle-
nenler tekrar eder, durur. 

Sayın Cumhurbaşkanım, bu
değişimi birkaç gazeteci
veya her hangi birileri değil,
sizi yürekten seven, vatanı
için canını verecek, gelecek-
ten endişe duyan samimi
halk yığınları yani sizin de
kararına saygı duyduğunuz
millet istiyor. Onlar gerçek
ve etkili bir değişimi bekli-
yorlar. 

Vakit geldi. Değişim mut-
laka olacak. İstiyoruz ve dua
ediyoruz ki; bu tarihi deği-
şim Sayın Cumhurbaşkanı-
mızın liderliğinizde olsun.
O, değiştirirse bu güzel ül-
keyi 2023’lere taşır ve güç-
leniriz. Âmâ Allah korusun
başkalarının elinden olacak
bir değişim bizi, hepimizi
üzecektir. Onlara bu şansı
vermeyin lütfen. 
ABD’si, Avrupası, Fetosu,
PKK’sı…v.s. topyekun  kar-
şımızda. İçerde ise muhale-
fetin projeleri, uzmanları, iyi
niyetleri falan yok. Tek dert-
leri engel olarak gördükleri
Tayyip Erdoğan’ı indirmek.
Yakın zamanda  Abdullah
Gül’ün mahiyetinde Ali Ba-
bacan ve Ahmet Davu-
toğlu’nun kuracağı siyasi
oluşumu çok da yabana at-
mamak lazım. Şu andaki
mevcut durum Ak Partinin
eski durumları gibi değil. Bu
siyasi oluşumun alabileceği
%2-3 kadar bir oy onları ta-
biki iktidar yapmaz ama bu
oylar Ak Parti içinden gele-
ceği için yine Ak Partiye
zarar verebilir. 
Şimdi yazımın başındaki
Bektaşi fıkrasına dönecek
olursak. 
Aslında tabiki Ak Partide
önemli bir değişime şiddetle
ihtiyaç var. 
Düşmanlar ve rakipler birle-
şiyor ve güçleniyor. İstan-
bul’u, Ankara’yı, Antalya’yı
Adana’yı, İzmir’i kaybetmi-
şiz. Bu konuda akıllı ve sağ-
duyulu yazarlar bu
tehlikenin altını önemle çizi-
yorlar. Durumu çok iyi oku-
mak gerekiyor. 
Fakat siz eğer bütün bu söy-
lediklerimizi önemsemiyor
ve endişe duymuyorsanız,
hatta kendinizden de çok
fazla da eminseniz o zaman
ben de diyorum ki:

“AK PARTİ’DE DEĞİ-
ŞİME İHTİYAÇ YOK”

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

İZMİR MEKTUBU
AK PARTİ’DE 

DEĞİşİmE 
İhTİyAç yoK

rifatsait@balkangunlugu.com

Rifat SAİT
30 ağustos
Zafer Bayramı 
ÜskÜp’te kutlandı
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Kuzey Makedonya’nın
2020’de verilecek
Oscar ödülleri adayı

“Bal Ülkesi” filmi oldu. Ma-
kedon Film İşçileri Sendi-
kası, 2020’de
gerçekleştirilecek 92. Aka-
demi Ödülleri’ndeki
(Oscar)  Yabancı Dilde
Uluslararası Uzun Metraj
Film adaylığına Lyubo Ste-
fanov ve Tamara Ko-
tevska’nın yönetmenliğini
yaptığı “Bal Ülkesi” (Ho-
neyland) filmini seçti.
www.timebalkan.com’a
göre; aynı zamanda “Bal
Ülkesi” yapımının Avrupa
Film Akademisi tarafından
verilen Avrupa Film Ödül-
leri yarışmasında 2019 yılı-
nın en iyi Avrupa belgeseli
ödülü için 11 film ile yarış-
tığı açıklandı. 12 adayın ya-
rıştığı en iyi Avrupa
belgeseli ödülü için en iyi 5
film 9 Kasım’da İspan-

ya’nın Sevilla kentinde
açıklanacak. Ödülün sahibi
ise 7 Aralık’ta Berlin’de dü-
zenlenecek programda belli
olacak. Bal Ülkesi bu hafta
sonu, Kore’de düzenlenen
Uluslararası Belgesel Festi-
vali’nde (EIDF) büyük bir

ödül kazandı. Bal Ülkesi
geçtiğimiz günlerde düzen-
lenen “Saraybosna Film
Festivali”nde seyirci tara-
fından en iyi belgesel olarak
seçildi. İzleyicilerin oyları-
nagöre, Makedon belgeseli
toplamda 4,85 puan aldı ve

festivalde sunulan en iyi
film oldu. Film, Türk kö-
kenli olan ve Kuzey Make-
donya’nın orta
kısımlarındaki bir köyde
yaşayan yabani arı yetiştiri-
cisi olan Hatice’nin hikaye-
sini konu alıyor.

Kuzey Makedonya’nın
Oscar adayı “Bal Ülkesi”

Slovenya’dan Batı Balkanlar’a AB desteği
BELGRAD - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Slovenya Başbakanı Marjan Sarec,
Avrupa Birliği’nin (AB) Batı Bal-
kanlar’daki ülkeleri kapsayacak

şekilde genişlemesini desteklediklerini
söyledi. Sırbistan’ı ziyaret eden Sarec,
başkent Belgrad’daki resmi temasları
kapsamında mevkidaşı Ana Brnabic’le
bir araya geldi. Sarec, hükümet bina-
sındaki görüşmenin ardından düzen-
lenen ortak basın toplantısında,
Sırbistan’ın “AB’nin bir parçası” ol-
ması gerektiğini vurgulayarak, “AB,
Avrupa kıtasının başına gelen en iyi
şey. AB’nin Batı Balkanlar’ı kapsaya-
cak şekilde genişlemesini destekliyo-

ruz.” dedi. AB’ye üyelik sürecinin
uzun olduğuna dikkati çeken Sarec,
üyelik için gerekli reformların hayata
geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bölge
ülkelerinden Kosova’nın geçen aralık-
tan beri Sırbistan ve Bosna Hersek
ürünlerine yüzde 100 gümrük vergisi
uygulamasına da değinen Sarec, “Bu
iyi bir yöntem değil ve vergilerin kal-
dırılması gerek. Sırbistan ile Kosova
arasındaki diyalogun sürmemesi en
kötü ihtimal.” değerlendirmesinde bu-
lundu.  Sırbistan Başbakanı Brnabic de
Slovenya ile son derece iyi ilişkilere
sahip olduklarını belirterek, ülkedeki
Sloven yatırımlarının gelecekte daha
da artacağını söyledi.
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SOFYA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan-Türkiye sı-
nırında, Kapıkule'nin
karşısındaki Kapitan

Andreevo Gümrük Kapı-
sı'nda düzenlenen operas-
yonda 20 kilograma yakın
eroin ele geçirildi. Bulgaris-
tan İçişleri Bakanlığı’ndan
yapılan yazılı açıklamada,
Türkiye'den ülkeye giriş
yapmaya çalışan Almanya
plakalı bir araçta şüphe
üzerine arama yapıldığı be-
lirtildi. Aramada, aracın
arka kapılarının içinde ve
bagaj bölümündeki boşluk-
larda, 38 paket halinde 19

kilo 820 gram eroin bu-
lundu. Aracın sürücüsü
Alman vatandaşı V.R. (56)
ile araçta bulunan Türk va-
tandaşı D.G. (42) gözaltına
alındı.

www.timebalkan.com’un
A.A’ya dayanarak verdiği
habere göre; İçişleri Bakan-
lığı, zanlıların 15 yıla kadar
hapis cezasına çarptırılabi-
leceklerini kaydetti.

KIRCAALİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İstanbul’da düzenlenen bir
haftalık Uluslararası İzci
Kampı’na katılan Kırcaali

ilçesinden 5-8. sınıflarını biti-
ren 40 öğrenci, Türkiye’den
döndü. Öğrenciler Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan
Azis’in desteği ile tatil yaptı-
lar. www.timebalkan.com’a

göre; Uluslararası İzci
Kampı’na katılan bu yılki Kır-
caalili küçük izciler de
kampta kaldıkları süre bo-
yunca düzenlenen tüm etkin-
liklere aktif olarak katıldı.
24 Ağustos 2019’da 11 ülke-
den gelen öğrencilerin katıl-
dığı kampta Uluslararası
Gençlik Günü kutlandı. Kır-
caalili öğrenciler Bulgaristan’ı
ve Kırcaali ilçesini tanıtan

reklam malzemeleri ve hedi-
yelik eşya sergiledikleri bir
köşe hazırladılar. İstanbul’un
tarihi ve turistik yerlerine ya-
pılan geziler de enteresan ve
ilgi çekiciydi. Kırcaali Beledi-
yesi, 2005 yılından beri İstan-
bul’da Uluslararası İzci
Kampı’na öğrenci gönderiyor.
Şimdiye kadar Uluslararası
İzci Kampı’na katılan öğren-
cilerin sayısı 1100’u buldu.

Başkan Azis Kırcaalili çocukları karşıladı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

30 Ağustos Zafer Bayramı ve
Türk Silahlı Kuvvetleri Günü,
Türkiye’nin Priştine Büyükel-

çiliğinde verilen resepsiyonla kut-
landı. Türkiye’nin Priştine
Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın ev sa-
hipliğinde düzenlenen resepsi-
yona, geçen ay istifa eden Kosova
Başbakanı Ramush Haradinaj ve
Kosova İslam Birliği Başkanı Naim
Ternava’nın yanı sıra ülkedeki
Türk kurum ve kuruluşlarının
temsilcileri, bakanlar, milletvekil-
leri, diplomatlar ve diğer davetliler
katıldı. İstiklal Marşı ve Kosova
milli marşının okunmasıyla başla-
yan törende, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’ın dış tem-
silciliklere gönderilen mesajı da
okundu. Büyükelçi Sakar, burada
yaptığı konuşmada, Türk milleti-
nin dün olduğu gibi bugün de is-
tiklal ve istikbali için canından aziz
bildiği vatanı uğrunda aynı feda-
karlık ve cesareti göstermeye hazır
olduğunu vurguladı. www.time-
balkan.com’a göre; Zafer Bay-

ramı’nı, “kardeş” olarak nitelendir-
diği Kosovalılarla kutlamaktan
duyduğu memnuniyeti dile getiren
Sakar, “Bu özel günde Kurtuluş Sa-

vaşı’mızın lideri ve Türkiye Cum-
huriyeti’nin kurucusu Gazi Mus-
tafa Kemal Atatürk’ü, silah
arkadaşlarını ve vatanımız için

canlarını feda etmekten çekinme-
yen tüm şehit ve gazilerimizi
büyük saygı ve minnetle anıyo-
ruz.” ifadelerini kullandı.

Zafer Bayramı’nı Kosovalı
Türkler de kutladı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

NATO’nun Kosova’daki
barış gücü misyonu
KFOR, yurdun farklı böl-

gelerinde asker hareketlilik olaca-
ğını duyurdu. Bu hareketliliğin,
KFOR’un güvenliği sağlamaya
hazır olduklarının bir işareti olarak
tatbikatlar kapsamında yer aldığı
açıklandı.
www.timebalkan.com’un verdiği
bilgilere göre; KFOR tarafından
konuyla ilgili olarak yapılan yazılı
açıklamada, “KFOR hazır olmak
ve Kosova’daki bütün insanlar için

güvenliği sağlamak için tatbikatlar
yapmaya devam ediyor.
Önümüzdeki günlerde
Kosova’nın farklı böl-
gelerinde bazı KFOR
birliklerinin hareketleri
olacak Bu sadece nor-
mal bir çıkartma ve
prosedür tatbikatı ola-
cak” ifadesine yer ve-
rildi. KFOR,  olası bir
tehdit belirtisi olmadan
durumun kontrol al-
tında kaldığını açık-
ladı. KFOR tarafından
tatbikatların yapılacağı

duyurusu, Sırbistan’daki bazı medya tarafından tepkiyle karşı-
landı. Bazı Sırp med-
yaları, Kosova’daki
erken seçimler de
dahil olmak üzere
durumu endişe ve-
rici olarak nitelendi-
rerek tepki gösterdi.
Sırbistan, KFOR
veya Kosova Güven-
lik Kuvvetleri’nin
(FSK)  birliklerinin
sahadaki tatbikatla-
rını, tehlikeli gelişme
olarak göstermeye
çalışıyor.

KFOR’dan tatbikat duyurusu

BRÜKSEL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB)
Dışişleri ve Güven-
lik Politikaları Yük-

sek Temsilcisi Federica
Mogherini, Kosova için
vize muafiyeti  konusunda
nihai bir karar alınması ge-
rektiğini söyledi. AB ve Batı
Balkan dışişleri bakanları-
nın görüşmesinin ardından
AB Dışişleri ve Güvenlik
Politikası Yüksek Temsilcisi
Mogherini, AB’nin Ko-
sova’ya vize muafiyeti ve-
rilmesinin zamanı geldiğini
belirtti.
www.kosovaport.com site-
sinin haberine göre; Mog-
herini,  Avrupa
Komisyonu’nun, Kosova

vatandaşlarına yönelik vi-
zelerin  kaldırılması zama-
nının  geldiğini
değerlendirdiğini söyledi.
“Avrupa Konseyi bu kararı
vermek zorunda ve bunu
yapmanın zamanı geldi.
Umarım AB ülkeleri bu ka-
rarı verir ” şeklinde açık-
lama yapan
Mogherini,  Batı Balkanla-
rın AB için stratejik olarak
çok önemli olduğunu ve
bölgenin  bütünleşmesi-
nin  gerektiğini de sözlerine
ekledi.“Stratejik bir bakış
açısıyla, AB’nin genişlemesi
noktasında  birleşmiş ol-
ması önemlidir” diyen
Mogherini, Batı Balkan ül-
kelerinin  AB üye ülkele-
riyle sınırları olduğunu ve
AB içinde bir ada  oluştru-
duklarına işaret etti.

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Siyasi analistler, Ko-
sova’da siyasi durum
kapsamında son dakika

koalisyonlarının oluşması
olasılığına dikkat çekmekte-
ler. Analistler, seçim öncesi
koalisyonların son dakika-
larda kurulmasının müm-
kün olduğunu
belirtmekteler. Son anda iki
seçim öncesi koalisyonunun
kurulduğu 2017 senaryo-
sunu hatırlatan Kosovalı si-
yasi analistler, siyasi
partilerin buna benzer ham-
lelerde bulunabileceklerine
işaret etmekteler. Merkez
Seçim Komisyonu (KQZ),
seçim öncesi koalisyonları
kayıt altına almak için son

tarihin 30 Ağustos oldu-
ğunu duyurmuştu. Siyasi
analistlerden Shkelzen Mal-
liqi, “Şu anda en güçlü olan
dört siyasi parti, her biri en
fazla oyu almayı umarak
ayrı ayrı rekabet etmeyi ter-
cih ediyor gibi görünüyor.
Ancak, son anda koalisyon-
ların kurulması ihtimali
gayet yüksek” şeklinde açık-
lama yaptı. Başka bir siyasi
analist olan İmer Mushkolaj,
son anda yeni koalisyonlar
kurulmasıyla şaşırabileceği-
mize dikkat çekiyor.
www.timebalkan.com sitesi-
nin haberine göre; Mushko-
laj, “Kosova’daki siyasi
sahne,  genellikle son anda
sürpriz yapmayı bilir. Koa-
lisyon olasılığı dışlanmış de-
ğildir ”dedi.

Seçimler son dakika 
koalisyon sürprizlerine açık

Mogherini’den 
Kosova’ya vize desteği

Bulgaristan'da uyuşturucu operasyonu
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TİRAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Arnavutluk’un baş-
kenti Tiran’da, Türk
İşbirliği ve Koordinas-

yon Ajansı Başkanlığınca
(TİKA) inşa edilen 15 Tem-
muz Demokrasi
Parkı’nda bulunan 15 Tem-
muz Şehitler Anıtı’ndaki şe-
hitlerin isimlerinin
bulunduğu kitabe tahrip
edildi.
www.time.balkan.com’un ha-
berine göre; Arnavutluk Em-

niyetinden yapılan açıkla-
mada, kimliği belirsiz bir kişi-
nin, sabah saatlerinde sert bir
cisimle söz konusu kitabeye
zarar verdiği belirtildi. Açık-
lamada, saldırganın kimliği-
nin belirlenmesi ve
yakalanması için çalışmaların
sürdüğü ifade edildi. 

DAHA ÖNCE DE 
OLMUŞTU

Saldırı sonrası söz konusu ki-
tabe, emniyet güçlerince tel
örgüyle çevrelenip üzeri ör-

tüldü. İki hafta önce de söz
konusu kitabeye ve Türk bay-
raklarının bulunduğu tabela-
lara zarar verilmiş, ancak kısa
süre sonra tabelalar, Tiran Be-
lediyesi çalışanlarınca onarıl-
mıştı. Kosova’nın Üsküp
Büyükelçisi Gjergj Dedaj, Fa-
cebook’ta, Tiran’daki 15 Tem-
muz Demokrasi Parkı’na, bu
parktaki kitabeye ve üzerinde
Türk bayraklarının bulun-
duğu tabelalara yapılan saldı-
rıyla ilgili önceden
paylaşımda bulunmuştu. “Er-
doğan’ın Türkiyesi’nin siyasi

anıtına hayır” ifadesini kulla-
nan Dedaj, Tiran’daki parkta,
Türkiye’nin mevcut politika-
larının yeri olmadığını belirt-
mişti. Türkiye’nin Üsküp
Büyükelçiliğince yapılan açık-
lamada, Dedaj’ın, Tiran’daki
15 Temmuz Demokrasi
Parkı’nda bulunan anıtla ilgili
yaptığı paylaşımda kullan-
dığı mesnetsiz iddiaları ve
Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan’ı hedef alan düş-
manca söylemi şiddetle
kınadıkları kaydedilmişti.

Tiran’da, 15 Temmuz Demokrasi Parkı’nda bulunan 15 Temmuz Şehitler
Anıtı’ndaki şehitlerin isimlerinin bulunduğu kitabe tahrip edildi. Arnavut-
luk Emniyetinden yapılan açıklamada, kimliği belirsiz bir kişinin, sabah sa-

atlerinde sert bir cisimle söz konusu kitabeye zarar verdiği belirtildi

SarayboSna'daki
pazar yeri katliamının
kurbanları unutulmadı
SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna'daki savaşta (1992-
1995) Sırp birliklerince
başkent Saraybosna'daki

Markale pazar yeri yakınına
düzenlenen havan topu saldırı-
sında hayatını kaybeden kur-
banlar, katliamın 24. yılında
törenle anıldı. Saldırıda haya-
tını kaybeden 43 sivil kurbanın
adlarının okunmasıyla başla-
yan törene, Bosna Hersek Dev-
let Başkanlığı Konseyi Başkanı
Zeljko Komsic'in yanı sıra Sa-
raybosna Belediye Başkanı Ab-
dulah Skaka, Saraybosna
Kantonu Gazi İşleri Bakanı
İsmir Jusko, kurban yakınları
ve vatandaşlar katıldı. Saray-
bosna Kantonu Gazi İşleri Ba-
kanı Jusko, Bosna Hersek'te
son dört ayda sivil kurbanların
anılmadığı tek bir hafta olma-
dığına dikkati çekerek, "24 yıl
önce bugün yapılan saldırı ku-
şatma altındaki Saraybos-
na'daki son katliamdı. Bu
katliam NATO'yu harekete ge-
çirmişti." ifadelerini kullandı.
Markale'deki saldırıda yarala-
nan Amerisa Ahmetovic de sal-
dırıda bir bacağını kaybettiğini

anlatarak, "16 yaşındaydım. Bu
korkunç bir şeydi. İnsanın ha-
yatta başına gelebilecek en ağır
şeylerden biriydi." dedi.
www.timebalkan.com’a göre;
Saraybosna'yı kuşatma altında
tutan Sırp birlikleri tarafından
Markale'deki pazar yerine ilk
olarak 5 Şubat 1994'te havan
topu saldırısı düzenlenmişti.
Bu saldırıda 68 kişi ölmüş, 144
kişi yaralanmıştı. 28 Ağustos
1995'teki saldırıda ise 43 sivil
hayatını kaybederken, 84 kişi
yaralanmıştı. Hollanda'nın
Lahey kentindeki Eski Yugos-
lavya Uluslararası Ceza Mah-
kemesi (ICTY), pazar yerine
yapılan saldırıların Sırp birlik-
lerince gerçekleştirildiğini ka-
nıtlarla ortaya
koymuştu. Katliamınsorumlu-
larından Bosnalı Sırp komutan
Dragomir Milosevic 29 yıl
hapse mahkum edilmişti. Sa-
raybosna'nın kuşatılması ve
burada işlenen "insanlığa karşı
suçlar" nedeniyle Lahey'de yar-
gılanan eski Sırp komutanlar-
dan Stanislav Galic de müebbet
hapis cezasına çarptırılmıştı. 44
ay boyunca kuşatma altında tu-
tulan Saraybosna'da 2 bine ya-
kını çocuk olmak üzere 11 bin
541 kişi öldürülmüştü.

Tiran’daki 15 Temmuz 
Şehitler Anıtı’na saldırı

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Gözyaşları arasında kut-
lanan Kayıp Günü ve-
silesiyle Priştine’de

Kayıp Kişiler Dernekleri tara-
fından yürüyüş düzenlendi.
Görevinden istifa eden Ko-
sova Başbakanı Ramush Ha-
radinaj ile bazı Bakanların
katıldığı yürüyüşe, kayıp kişi-
lerin yakınları ile kayıp kişiler
dernekleri temsilcileri katıldı.
“ 20 yıl bekleyiş içinde” yazılı
pankartı ve kayıpların fotoğ-
rafları taşıyan kayıp yakınları,

şehir merkezinde yürüyerek,
acılarının geçmediğini ifade
etti. Savaşın bıraktığı en ağır
ayara olarak nitelenen kayıp
kişilerin anıldığı yürüyüş çer-
çevesinde, Kosova Meclisi bi-
nası önündeki Kayıplar
Anıtı’na çelenk koyuldu.
Kayıp yakınları, bu kez de
Kosova kurumlarından yar-
dım istedi.
www.timebalkan.com’un ha-
berine göre; Kosova Kayıp Ki-
şiler Dernekleri temsilcisi
Bajram Çerkini medya men-
suplarına yaptığı açıklamada,
kayıp kişilerin 20 yıldan bu

yana hala bulunmamasının
suçunu, Kosova ve uluslar-
arası kurumlarda aramama
gerektiğini söyledi. Sırbistan’a
yeterince baskı yapmamaları
nedeniyle yerel ile uluslar-
arası kurumları eleştiren Çer-
kini, “ kayıp kişilerin aileleri,
içlerinde iyileşmeyen yara ta-
şımaktalar. Herkes Sırbistan’ı
adres olarak gösteriyor, ancak
somut her hangi bir adım atıl-
mıyor. Toplu mezarların ol-
duğu Sırbistan’a baskı
yapılmıyor” ifadesini kul-
landı. Kosova’da hala bin 600
kişinin akıbeti bilinmiyor.

Kosova’da binler
kayıpları için yürüdü

Hırvat askeri heyeti Kuzey
Makedonya’yı ziyaret etti
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan Cumhuri-
yeti Silahlı Kuvvetleri
Genelkurmay Baş-

kanı General Mirko Shundov,
başkanlığındaki Hırvat Si-
lahlı Kuvvetler’den üst
düzey askeri heyet, Kuzey
Makedonya Savunma Bakan-
lığı’na resmi bir ziyarette bu-

lundu. Resmi karşılama töre-
ninin ardından Shundov, Ma-
kedon meslektaşı Vasko
Gjurçinovski ve Savunma Ba-
kanı Radmila Şekerinska ile
görüştü. Genelkurmay’dan
yapılan açıklamada, Gjurci-
novski’nin, hem geçmişte
hem de gelecekte Kuzey Ma-
kedonya’yı NATO entegras-
yonu sürecinde verdiği
desteğin devam etmesinden

dolayı Hırvat Silahlı Kuvvet-
lerine teşekkürlerini ilettiği
belirtildi.
www.timebalkan.com’a göre;
açıklamada, Şekerinska’nın
iki  ülke orduları arasındaki
mükemmel işbirliğinin altını
çizdiğini ve NATO üyelik
protokolü kabulü ile ortak
tatbikat ve askeri eğitimler
için teşekkürlerini ilettiği
ifade edildi.
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TÜRKİYE ‘NİN ENERJİ’Sİ ,
NEWTON TOPU’MU ?

LOBUT’LARI  YIKACAK ,
BOWLİNG TOPU’MU ? (2)

***  1828- 1829 SAVAŞI ; Bu savaşı daha önceki
Makalem’de okurlarımla ‘’ NAVARİN OLAYI ‘’
ve Osmanlı’nın Donanmasız kalışı olarak pay-
laşmıştım. Geriye dönük Köşe yazımda detaylarını
görebilirsiniz. Yunanistan’ın Osmanlı İmparator-
luğuna tabi Muhtar Devlet ilan edilmesini kabul et-
meyince, Rusya 1828’de Osmanlı’ya savaş açtı.
Savaş sonucu, Osmanlı Anadolu ve Rumeli’de geril-
erken, Yunanistan Bağımsızlığına kavuştu. Ro-
manya ve Sırbistan Muhtar Prensliğe dönüştü. (
Edirne Antlaşması)
*** 1853-1866 SAVAŞI ; Rusya’nın Osmanlı’dan
Ortodoks tebasını koruyucu olarak tanınmasını zorla-
ması red edilince, Rus Orduları Eflak ve Buğdan’ı is-
tilaya başladılar, Osmanlı Rusya’ya savaş açtı. Ruslar
Sinop’ta Türk Donanmasını yaktılar( 1853) . İn-
giltere/Fransa 1854’te Türkiye ile ittifak edip,
Sivastopol’ü kuşattılar. Sivastopol düşünce Ruslar
Eflak ve Buğdan’dan geri çekildiler.  1856’da Paris
Antlaşması ile Osmanlı Devletinin Mülki tamamlığı
ve İstikbali İngiltere, Fransa, Avusturya, Prusya ve
Rusya Müşterek Kefaleti altına girdi.
*** 1877-1878 ( 93 HARBİ ) Rus’lar 1877 de savaş
hali olmadan saldırıya geçtiler. Osmanlı Padişahı
II.Abdülhamit Han ile, Rus Çar’ı Alexander döne-
minde geçen Osmanlı/Rus  93 harbinde, hem doğu
sınırımızda Kafkas Cephesinde , hem de Batı’da
Balkan ( Tuna) Cephesin de savaşarak, çok ağır bir
yenilgi ile karşı karşıya kalmıştır. Savaşın en büyük
nedeni , Rusya ve Avrupa Devletlerinin  Osmanlı
Devletinde yaşayan Hıristiyanların insan haklarının
çiğnendiğini emsal göstermeleridir. Ayrıca
Rusya’nın  Balkanlar’da genişleme tutkusu bahanesi
ile Romanya ve Bulgaristan’ın bağımsızlığı ile
Panslavizim akımının tetiklemesidir. Osmanlı
içerisindeki azınlıkları önce harekete geçirip, isyanlar
çıkarmışlar, sonra da savaşın fitilini ateşlemişlerdir.
Bir yıl süren savaş sonucunda Batılı Devletler taraf-
sız kalmış, Rus’lar İstanbul’a ( Yeşilköy) kadar iler-
lemişlerdir. Savaş sonucunda Ayastefones
Antlaşması imzalanmış, Batılı devletler hoşnut
kalmayarak, Berlin Antlaşması ile Osmanlı Balkan-
lar ve Kafkaslar’da sayıları BİR MİLYON’U aşkın
Osmanlı vatandaşı Mülteci konumuna düşerek
ANADOLU’ya göç ettirilmiştir. ( Bu bölümü
günümüz ile Simule ederek okunmasında fayda
görüyorum). Savaş sonucu Bulgaristan kuruldu, Sır-
bistan ve Karabağ genişledi, Romanya Müstakil
Prenslik oldu. ( Bu bölümü daha sonraki Makaleler-
imde başlı başına ele alacağım )
1914- 1918 BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ; Aslında
Osmanlı imparatorluğu bu savaşa katılmayıp, bağım-
sız kalmak istiyordu. Almanya Osmanlı’nın Jeopoli-
tik  konumundan faydalanmak için Ekonomik olarak
Kapitülasyon’ları kaldıracağını garanti etti. Osmanlı
Midilli ve Yavuz  gemilerinin Boğazlardan geçişine
izin vererek savaşa dahil olmuştu. 
I.Dünya Savaş’ının sebepleri; Yer altı Madenleri,
Sömürge Arayışı, Silahlanma Yarışı, İngiltere ve Al-
manya arasında Ekonomik rekabet, Rusya’nın Batıya
açılması, Fransız/Alman Devletleri arasındaki Blok-
laşma, Fransız Devriminin getirdiği Milliyetçi Akım
vs., vs. ( Günümüzle senkronize edin )
İttifak Devletleri ; Almanya, Avusturya, Macaris-
tan, İtalya, Bulgaristan, Osmanlı.
İtilaf Devletleri ; İngiltere, Rusya, Fransa, İtalya(
1915’ten sonra) , Sırbistan, Japonya,Romanya,
Portekiz, ABD,Breziya ve Yunanistan.
I’inci Dünya Savaş  Osmanlı için bir yıkım olmuştur,
bize bıraktığı en büyük  şanlı eser ise
ÇANAKKALE ( Gelibolu ) ZAFERİ, Mustafa
Kemal Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti’dir.
Sonuç itibarı ile; Türkiye Cumhuriyeti Kurtuluş
Savaşından bu yana hiç bu kadar ciddi bir sonuçla
karşı karşıya kalmamıştır. 
Bir fıkra ile yazımı toparlayayım ;
Temel Ekonomik olarak çok zengin, 200 kişinin
çalışacağı Dev bir AVM inşa eder, Açılışına Devlet
Erkanı dahil, büyük bir kalabalık gelir, Makas elinde
tam Kurdeleyi kesecekken,  Azrail omzuna vurur. ‘’
Temel Canını almaya geldim der. ‘’ Temel uyanık
ya,  hemen pazarlığa girer, Azrail’e  dönerek ‘’ 200
kişi buradan ekmek yiyecek, bana 40 gün müsaade
ver, nasıl olsa Kılıç senin elinde ‘’ der.
Azrail antlaşmayı kabul edercesine 40 günlük zaman
tanır.  Temel tüm Akçe’lerini  bu defa Pilot  olmak
için harcar, 40’ıcı gün 140 kişilik yolcusu ile
Dünya’nın en uzak mesafesine uçmak için havalanır.
Yanına bilerek  yardımcı Pilot’ta almaz.
Tam 10.000 metre Fit’e yükseldiğinde Uçağın
Kokpit’inde Temel’in omzundan bir el vurur.  Gelen
Azrail’dir. Temel’e verilen zaman dolmuştur.
TEMEL  sinsice gülerek, Azrail’e uçağın içerisindeki
yolcuları göstererek bak 140 yolcu var, başka Pilot’ta
yok hadi al bakalım canımı der. 
AZRAİL; Temel hepinizi bir araya getirmek için
Ay’lardır bu günü bekledim. !!!!!
Yaşadığımız şu günlerde,  İktidar olmakla, Muktedir
olmak arasında bir tercihin sırası çoktan gelmiştir.
Bizi ayni Uçağa bindirmeye çalışanların adresi
bellidir, Ne ABD, ne RUSYA, ne de diğer Emperyal
Devletler. 
Yukarıda  özet olarak geçtiğim tarihimizden anlaşıla-
cağı üzere ,  Gözümüzün yaşına bakmazlar. 
Hepsinin ortak hedefi TÜRK MİLLET’inin
KADİM  topraklarıdır. 
Mustafa Kemal Atatürk’ün Alacahöyük’te yap-
tırdığı kazılar için söylediği  el yazısı ile kaleme
aldığı ‘’  Bu sahne 7.000 yıllık bir TÜRK BEŞİĞİ ‘’
derken, günümüzde sık sık bahsettiğimiz GÖBEK-
LİTEPE’nin M.Ö. 12.000 Yıllarında kurulduğunu ,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinin Prof.Dr.
Fritz Neumark’ın ‘’ TARİHTEN, TÜRK ÇIKAR-
ILIRSA ‘’ tarih diye bir şey kalmaz sözlerinin
toplamını aldığımızda, M.Ö.13.000 yıllarında bile ‘’
ÖN TÜRK’LERİN’’ Anadolu’da olduğunu anlarız.

Geçmişten Ders alıp, Geleceğe dikkatli yelken
açalım. Yüce Rab-bim bizi yönetenlere Kuvvet ve
Sağlık versin.
Sağlığınız, Varlığınız Olması Dileğiyle.

remzidogan1956@hotmail.com
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Karadağ’ın başkenti Podgorica’ya
Türkiye’den direkt uçuş var, Pod-
gorica’dan Adriyatik’in masmavi

kıyılarına inmekse küçük bir ülke olan
Karadağ’da neredeyse hiç zamanınızı
almayacak.
Kotor Körfezi, Karadağ’da görmeniz ge-
reken yerlerin başında geliyor. Kotor
Körfezi’nin kalbindeki şehir aynı adı ta-
şıyan Kotor. Büyüleyici bir tarihi kent
merkezi olan Kotor, taş sokaklarında za-
manın nasıl geçtiğini anlamayacağınız
bir yer.
Burayı Venediklililer inşa ettiği için İtal-
yan mimarisinin albenisi Kotor’a da
yansımış. Minik meydanları, çeşmeleri
ve şirin kafeleriyle sizi büyüleyeceğin-
den emin olabilirsiniz.
Kotor Körfezi’nin manzarasını doya
doya izleme fırsatını kaçırmamak için St.
John kilisesinin bulunduğu tepeye mut-
laka tırmanmanızı öneriyoruz. Ayrıca
Kotor’un iki yanındaki surların üze-
rinde yürüyerek körfezi ve şehri bir
farklı açıdan daha görebilirsiniz.

PERAST

Kotor Körfezi’nde görmeniz gereken
yerler Kotor merkezi ile sınırlı değil. Pe-
rast da muhteşem bir konuma ve mima-
riye sahip minik bir kasaba. Buraya
Kotor’dan kısa bir sürede kara yoluyla
ulaşabildiğiniz gibi tekne ile de gitmeniz
mümkün.
Burası kısa sürede gezilebilecek kadar
ufak olsa da eğer denize de girmeyi dü-
şünüyorsanız tüm bir günü keyifle geçi-
rebilirsiniz. Perast’ın karşısında birisi
yapay diğeri doğal iki de minik ada bu-
lunuyor. Bunlardan doğal olanında bir
manastır bulunuyor bu nedenle ziyarete
açık değil, Our Lady of the Rocks isimli
diğer adada ise gezebileceğiniz bir müze
ile bir kilise var.

DOBROTA

Kotor Körfezi’nin bir diğer görülmeye
değer yeri de Dobrota. Burası tam bir
sahil kasabası ve kıyıdaki tüm evlerin
kendine özel minik iskelelerinin olduğu,
denizle iç içe bir yer. Muhteşem gün ba-
tımlarını sahildeki minik, yerel restoran-
lardan izleyebileceğiniz gibi, burası
Karadağ kıyılarını gezerken hem sakin-
liği hem de seçenek bolluğu açısından
konaklamak için de iyi bir nokta olabilir.

BUDVA

Budva, Karadağ dendiğinde akla ilk
gelen bir diğer yer. Ancak burası popü-
lerliği ve aynı zamanda da eğlence mer-
kezi oluşu nedeniyle huzurlu bir tatil

arayışında olanlara pek hitap etmeyebi-
lir; özellikle de Temmuz ve Ağustos gibi
yüksek sezon aylarında.
Yine de tarihi merkezi, muhteşem plaj-
ları ile kesinlikle ziyaret etmeye değer.

SVETİ STEFAN

Sveti Stefan bir ticaret limanı olarak inşa
edilmiş bir adacık. Kartpostal gibi gö-
rüntüsüyle büyüleyen bu ada, şu an
lüks otel zinciri Aman’ın bir şubesi ola-
rak dünyanın jet-set isimlerini ağırlıyor.
Otelde konaklamadan Sveti Stefan’ı zi-
yaret edebilmenin tek yolu otelin resto-
ranlarında yemek yemek. Ancak adaya
ayak basamasanız bile sahilden onu izle-
menin keyfi de mutlaka yaşanmaya
değer. Adaya doğru uzanan yolun bir
tarafı otelin plajı ancak diğer tarafının
halka açık olduğunu belirtelim. Kara-
dağ’ın Adriyatik kıyısındaki İtalyan
esintili, Balkan sıcaklığındaki kent ve ka-
sabalarının dağ ve deniz havası muhte-
şem bir tatil için sizi bekliyor.

Kaynak: Brandlifemag

Hem yeni kültürleri keşfetmek hem de denizin tadını çıkarmak
istiyorsanız Karadağ sizin için kusursuz bir destinasyon

Avrupa’nın masal 
diyarı: KArAdAğ
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Yüce Allah'ın ifadesiyle, Allah'ın üzerimiz-
deki nimetlerini saymaya kalkışırsak saya-
mayız. Bu nimetlerin en başında insanlık

alemine gönderdiği Kur'an-ı Kerim gelir.Çünkü
Kur’an insanlık için hayat kılavuzudur.
Ku'ran: 
İnsanı düşündürüyor, 
Yönlendiriyor, 
Cesaretlendiriyor, 
Hayata bağlıyor, 
Mutluluğa zemin oluşturuyor. 
Her ayetinde ayrı bir hikmet bir marifet vardır.
Ancak kimi ayetler var ki, günlük hayatta daima dik-
kate almakla yükümlüyüz. Ena'm suresinin 151. ve
152. ayetleri bu mühim ayetlerden ikisidir. Bu ayet-
lerde on emir saklı olup, paylaşmakta yarar görüyo-
rum. 
1- Allah'ın size haram kıldığına dokunmayın, 
Evet dostlar evet, helâl ve haram daima akılda ol-
ması gereken iki terim. Bakış, söz ve davranışları-
mızda devamlı dikkat etmemiz gereken iki önemli
kavram. Çünkü bir mümin helâl-haram kavramına
dikkat etmekle yükümlüdür. Özellikle kazanç kavra-
mının helâl-haramla yakından ilişkisi var. Kazancı-
mızda haksız bir durum varsa yediğimiz, giydiğimiz
haram olur. Yaptığımız ibadete dahi halel gelir. 
2- Allah'a ortak koşmayın, 
Yeryüzünde yaşarken sadece rıza-i ilahiyi gözetme-
liyiz. Akşam başımızı yastığa koyduğumuzda hesa-
bımızı ona göre değerlendirmeliyiz. Sabah Besmele
ile hayata başladığımızda yine Yüce Allah'ın emirle-
rine amade olmalıyız. Hayatımızı dizayn ederken tek
etken rıza-i ilahi olmalıdır. Falan lider, filan kahra-
man bize model olmamalı, Yüce Allah'ın kulluğunu
kabul etmedikçe... 
3- Anne-Babaya iyilik edin, 
Malumunuz büyük günahlar yedidir. Ancak ekberi
kebair (büyüklerin en büyüğü) ikidir, Allah'a şirk
koşmak ve anne-baba hukukunu zedelemek, onlara
zulüm etmek, sahiplenmemek. Hani başka bir ayette
Yüce Allah şöyle buyuruyor:  "Anne Babalarınızdan
biri ya da ikisi yanınızda yaşlanmış durumda ise on-
lara karşı tevazu kanatlarını indirin ve
kendilerine "öf" bile demeyin. Ve deyin ki ya Rab-
bim onlara merhamet et, biz küçükken onların bizi
sahiplendiği gibi."  Daha nasıl ifade edilsin anne-
baba hakkı değil mi? 
4- Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin, 
Yüce Allah buyuruyor:  ‘Her canlının rızkı ancak
bana aittir’.  Dolayısıyla çocuklarım çoğalırsa kazan-
cım onlara yetmez şeklinde bir korkuya kapılıp, ca-
hiliye döneminde olduğu gibi kız ya da erkek
çocuklarını öldürmek günahların en büyüğüdür. Ha-
yatta bazen bakıyoruz ki, iki "maaşla çalışıp bir ev-
ladı, iki evladı yetiştirmekte zorlanan olduğu gibi
5-6 çocuğu daha rahat büyüten tek maaşlı kimseler
de vardır. Biz yeryüzünde hoplayıp zıplamaya gel-
medik ki yaşantımızın hesap hanesine ille de yatı-
katı, yazlığı-kışlığı, disco-bar giderini katalım.
Dünya fakr-u zaruret içinde yaşarken biz de müte-
vazi bir hayat yaşamak durumundayız. Bakın baka-
yım batı alemi nasıl da yaşlılar topluluğu haline
gelmiş bulunuyor. Ancak insani gerekçe, iyi niyetle
aile planlaması bu mevzunun dışında olduğuna ina-
nıyorum. Çünkü burada hanımın yıpranması, çocu-
ğun terbiye edilişi, sevgi ve ilgi eksikliği vb. birçok
gerekçe olabilir. Yani niyet hayır ise akıbet de hayır
olur inşallah. 
5- Fahiş sayılan kötü davranışların açığına ve gizli-
sine yaklaşmayın. 
Evet dostlar, yüz kızartıcı suç, çalıp çırpmak, rüşvet
yemek, çok af buyurun zina etmek ve benzeri davra-
nışlarda bulunmaya hakkı yok bir müminin. Ne
diyor Üstat Bediüzzaman "Helal daire keyfe kâfi-
dir." Dolayısıyla bir mümin, gizli olsun açıkta olsun
kötü işleri yapmaya tenezzül etmez, etmemeli. 
6- Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın, 
Cana kıymak, adam öldürmek insanlığın baş edeme-
diği bir musibet. Aslında korkak insan adam öldürür,
öldürülen kişiden çekindiği için. Ancak iletişim
kurup; haklı, haksız kavramı çerçevesinde anlaşarak
mutlu ve barışık bir hayat sürdürmek varken, Al-
lah'ın yarattığı cana kıymaya ne hacet. Ama adam
Allah'ı tanımıyorsa işte “küçe çıkmaz” yol
burasıdır. 
7- Yetim malına kötü niyetle yaklaşmayın, 
Yetim, yetişkin olmayan babasız evlattır. Dolayı-
sıyla malını korumayı beceremez. Ondan dolayı
yetim malını Yüce Allah korumaya almıştır ve ona
kötü niyetle yaklaşmayı yasaklamıştır. Malına zarar
vereni de cezalandıracağını beyan etmiştir. Bizim bu
konuda uyanık olmamız lazım. 
8- Ölçü ve tartıda adil olun, 
Hayatın hemen her alanında karşılaşılan iki
olay. Alırken verirken ki hayatın bir çok karesinde
alıp verme var. Bilmeyenimiz yoktur, basit bir örnek
vereyim bir manavın arada bir tezgâhındaki mey-
veye, sebzeye su dökmesinin bile bu mevzuuyla ala-
kası vardır. 
9- Bir söz söylerken adil olun, 
Yorum ve değerlendirmelerimizde, yaptığımız şahit-
likte adil olmakla yükümlüyüz. Velev ki yakınımızın
ya da nefsimizin aleyhine bile olsa. Yoksa hak te-
celli etmez, adalet yerini bulmaz, bunun da müseb-
bibi biz oluruz ki maazallah. Ne diyor Resul-i
Ekrem (A.S.V.): "Nefsinizin aleyhine de olsa doğ-
ruyu söyleyin." 
10- Allah'a verdiğiniz sözü, tutun. 
Aman Allah'ım öyle bir emirle evamiri tamamladı
ki, aslında diğer emirler bunun alt kümesi mahiye-
tindedir. Taaa Kelimeyi Tevhide sanki işaret etti Lai-
laheillelah Muhammedün Resulullah (Allah'tan
başta ilah yoktur Muhammed O'nun
Resulüdür.). Zaten burada Allah'tan başka tüm ilah-
lar reddediliyor ve artık hayat yüce Allah'ın kontro-
lüne giriyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in tüm emir
ve yasaklarından mümin sorumludur, gücü nispe-
tinde riayet etmekle yükümlüdür. 5. ve 10. emirden
sonra da, bir daha dikkat çekmek maksadıyla olsa
gerek "Allah iyi düşünesiniz diye bunları size emre-
diyor" şeklinde bir vurguda da bulunuyor Hak
Te'ala. 'Ben insanım' diyen herkes bu emirlerin ye-
rinde ve olmazsa olmazlardan olduğuna inanmakla
yükümlüdür, Dini düşüncesi, ideolojisi ne olursa
olsun. İtirazı olan varsa kendine başka bir gezegen
bulsa daha iyi olur kanaatindeyim. Haksız mıyım?
İşte güzel kardeşim yeryüzünde bir mümin olarak
yaşamak istiyorsak, bu sese kulak vermeliyiz.  Başta
nefsim olmak üzere, tüm müminleri bu hak ve haki-
kate uymaya davet ediyorum. Belki de çağrıların en
güzeli budur. Ne dersiniz? 

Eyüphan KAYA

İSLAM’IN ÖZÜ 
10 EMİR’DE 
SAKLIDIR

Çeşme'de 25 yıl aradan sonra düzenlenecek festivalde "Ege'nin
İki Yakası" temasıyla Türkiye-Yunanistan buluşması yaşanacak
H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

İzmir'de 25 yıl aradan sonra yeni-
den organize edilen Çeşme Festi-
vali, Türkiye ve Yunanistan'dan

sanatçıların katılacağı etkinliklere ev
sahipliği yapacak. Çeşme'nin tu-
rizmde adını duyurmaya başladığı
1980'lı yıllarda düzenlenmeye başla-
nan ve dünyaca ünlü sanatçıların
sahne aldığı Çeşme Festivali, 1994 yı-
lında kapılarını kapatmasından 25 yıl
sonra yeniden organize ediliyor. Festi-
val kapsamında, bu yıl 18-22 Ey-
lül'de Ilıca, Alaçatı, Ildırı, Çiftlikköy,
Reisdere gibi ilçenin farklı köşelerinde
"Ege'nin İki Yakası" temasıyla etkinlik-
ler düzenlenecek. Festivalle ilgili Yu-
nanistan'dan gelen sanatçıların
katılımıyla Çeşme'deki bir otelde dü-
zenlenen basın toplantısında konu-
şan Belediye Başkanı Ekrem Oran,
festivalin ilçenin kültür tarihinde özel
bir önemi olduğunu, kendisinin de
gençliğinde festivalde rehber olarak
görev aldığını aktardı. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Be-
lediyesi, Çeşme Turistik Otelciler
Birliği, Çeşme Esnaf Odası ve Alaçatı
Turizm Derneğinin katkılarıyla dü-
zenlenen festivalde Türk ve Yunan
sanat dünyasından önemli isimleri

ağırlayacaklarını belirten Oran, tüm
konser ve etkinliklerin ücretsiz olaca-
ğını söyledi. Oran, festival kapsa-
mında Hüsnü Şenlendirici, Yeni

Türkü, Cafe Aman İstanbul, Şinadika
ve Kırıka, Yunanistan'dan da Elefthe-
ria Arvanitaki, Solon Lekkas'ın sahne
alacağını, ünlü şeflerin yemek atölye-

leri düzenleyeceğini dile getirdi. Festi-
valde sahne alacak bazı Yunan sanat-
çılar da tanıtım toplantısında mini bir
konser sundu. 

Ege'nin iki yakası 
festivalde buluşacak

Türk uzmanlardan Mamuşa Belediyesi’ne ziyaret
MAMUŞA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Mamuşa’da yaşayan üretici-
lere, Isparta Uygulamalı
Bilimler Üniversitesi

(ISUBÜ) tarafından sera teknolojisi
ve alternatif ürünlerin üretimi ko-
nusunda teknik destek verilmeye
başlandı. www.timebalkan.com’a
göre; ISUBÜ Rektörü Prof. Dr. İbra-
him Diler, beraberindeki İzmir De-
mokrasi Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Bedriye Tunçsiper ve UBAV
(Uluslararası Bilimsel Araştırmalar
Vakfı) Başkanı Ergin Kala ile birlikte
Kosova Mamuşa Belediye Başkanı
Abdülhadi Krasniç’i makamında zi-
yaret ettiler. Mamuşa Belediye Baş-
kanı Abdülhadi Krasniç’in başkan
ofisinde gerçekleşen görüşmede,

Mamuşa tarımı ve tarımcısı konu-
sunda görüşmeler yapılarak fikir
alışverişinde bulunuldu. Görüşme-
lerde, Mamuşa Belediyesi ile üni-
versiteler arasında ortaklaşa
gerçekleştirilmesi planlanan yüzde
100 Türk olan belde tarımcısının
eğitimi ele alındı. ISUBÜ Rektörü
Prof. Dr. İbrahim Diler, “Mamuşa
Belediyesini ziyaret ettik. Belediye
Başkanı Abdulhadi Krasniç ile ta-
rıma dayalı eğitim ve benzeri çalış-
malar için görüştük.
Üniversitemizin hizmetini gönül
coğrafyalarımıza taşıyoruz. Bu kap-
samda Atabey Meslek Yüksekokulu
Öğretim Görevlisi Gökhan Aydın
yerinde incelemeler ile Mamuşa’da
sera teknolojisi ve alternatif ürünle-
rin üretimi konusunda teknik des-
tek vermeye başladı” dedi.

H.MERKEZİ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Makedonya Atatürkçü Dü-
şünce Derneği Başkanı Halil
Abdullah, Kurtuluş Savaşı

mücadelesinin ruhunun, döneme ait
eşyalarla anlatıldığı Belkahve’deki
Bornova Belediyesi’nin Ata Anı Evi’ni
ziyaret etti. Atatürkçü Düşünce Der-
neği Bornova Şubesi Başkanı Doğan
Aygen’in de yönetim kurulu üyele-
riyle birlikte eşlik ettiği ziyarette Bor-
nova Belediye Başkan Yardımcısı
Ercan Kahya, Halil Abdullah’a günün
anısına Ata Anı Evi’nin fotoğrafını ve

Bornova Belediyesi flamasını hediye
etti. Bornova Belediye Başkan Yardım-
cısı Ercan Kahya ziyaretten duyduk-
ları memnuniyeti dile getirirken,
Makedonya Atatürkçü Düşünce Der-
neği Başkanı Halil Abdullah da Ata
Anı Evi’ni gezmekten büyük bir heye-

can duyduklarını söyledi. Makedonya
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin 10.
Kuruluş yıldönümü kapsamında
büyük bir etkinlik düzenleyeceklerini
belirten Abdullah, Bornova Belediye
Başkanı Mustafa İduğ ve beraberin-
deki heyeti bu etkinlikte görmekten

büyük bir mutluluk duyacaklarını
söyledi. 

NELER VAR?

Kurtuluş Savaşı döneminin ruhunu ve
izlerini taşıyan Ata Anı Evi’nde Türk
Süvari Birlikleri’nin İzmir’e girişi sıra-
sında dikilen Kurtuluş Savaşı dönemi
Türk Bayrağı, dürbün, kalpak, Türk
subay kılıcı, süngüler, tüfekler, mermi-
ler ve yine Türk askerlerine ait kütük-
lük ve harita çantaları görülebiliyor.
Mekanda, dönemin ordu donanımla-
rının karşılaştırılabilmesi amacıyla
Yunan askerlerine ait malzemeler de
sergileniyor. Ayrıca, İstiklal Mücadele-
si’ni ve Atatürk’ü anlatan yazılı eser-
ler, resimler, telgraflar, Sevr
Anlaşması’nın ilk haritası, istiklal ma-
dalyaları, döneme ait şamdan telefon,
gramofon ve daktilo ile ilk baskı
“Nutuk” kitabı da görülebiliyor. Ata
Anı Evi’nde saç ve göz gibi detaylarda
gerçeğe en yakın görüntüyü veren
materyaller kullanılarak yapılan Ata-
türk’ün ‘çok gerçekçi’ olarak tanımla-
nan heykeli de sergileniyor. 

Başkan İduğ, Makedonyalı
soydaşları ağırladıMakedonya Atatürkçü

Düşünce Derneği Baş-
kanı Halil Abdullah, İz-
mir’in düşman
işgalinden kurtuluşun-
dan önce Atatürk’ün
kenti seyrettiği Bel-
kahve’deki Ata Anı
Evi’ni ziyaret etti
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Prof. Dr. Ata ATUN

KIBRISLI 
TÜRKLER 

TARİHE GEÇECEK

Muhteşem bir kitap okuyorum.
Tamı tamına, dolu dolu 780
sayfa. Yazarı İbrahim Okur.

Kitabın adı: Boyasını Kazıyınca. Alt
başlığı: Küresel Güç Odaklarının Ege-
menlik Felsefesi. Dünyanın politik tari-
hine, farklı ülkelerin nasıl oluştuğuna
ve bu ülkeleri oluşturan insanların
yaşam felsefeleri ile politik kültürlerini
öğrenmeye niyetiniz varsa kesinlikle
okumalısınız. Bana göre büyük bir
bilgi hazinesi. Dünya üzerinde güç
odaklarının nasıl oluştuğunu tarihsel
bir akışla anlatıyor. Günümüzde yaşa-
dıklarımızın nedeni ve köklerinin nere-
lere kadar indiğinin detaylı bilgisi bu
kitabın ayrıcalığını oluşturuyor. Benim
en çok dikkatimi çeken bölümlerinden
bir tanesi de Rusya. Onuncu yüzyıla
kadar ortalıkta gözükmeyen, var olma-
yan ve tarihin sayfalarına yer almayan
Rusya’nın kuruluş hikayesi kitabın
122. sayfasında, aşağıdaki ifadelerle
yer almakta. “Rus tarihini anlatan ki-
taplar, 10. yüzyılın sonlarında yazıldığı
bilinen Nestor kroniğinde yer verilen
bilgilere dayanırlar. Bir diğer belge,
Abbasi halifesi el-Muktedir'in İtil ır-
mağı çevresinde yaşayan Bulgar Türk-
leri hükümdarı İlteber Almuş'a
gönderdiği elçilik heyetinde bulunan
İbn-i Fadlan'ın yazmış bulunduğu seya-
hatnamedir. Bu seyahatnamede İbn-i
Fadlan, Bulgar Türkleri ülkesine gidip
gelen Vareglerle ilgili gözlemlere ve
onların örf ve adetlerine yer vermiştir
(920-922). Rus tarihinin en değerli bel-
geleri bunlardır. Söz konusu kronik,
yazılmasından 150 yıl önce cereyan
eden, uzaklardan "bey davet ederek"
kendini yönettiren bir kavimle ilgilidir.
Kronikte yer alan hikâyeye göre, Slav
üruğları bitmek tükenmek bilmeyen ça-
tışmalar yüzünden aralarında bir karar
alarak, ‘üzerlerinde hâkimiyet sürecek
ve nizam kuracak bir bey aramak’
üzere harekete geçerler. Vareglere
(Slavların İskandinavlara verdikleri
isim) başvurarak, ‘memleketimiz
büyük ve zengindir, fakat düzen yok-
tur, gelin, hâkimiyet sürün ve bizi idare
edin’, derler. Bu istek üzerine Slavları
yönetmek üzere üç Vareg (İskandinav)
kardeş gelerek görevlerine başlarlar
kardeşlerin en büyüğü Rurik'tir. Rusla-
rın ilk tarihi siması olan Oleg, işte bu
Rurik'in yakın akrabasıdır. Rus egemen
çevreleri kendilerine üstün ırklar ara-
sında yer bulabilmek için kroniklerinde
yer alan Vareg kökenli adı geçen da-
vetli yöneticileri ataları olarak tanıtır-
lar…”

SLAVLAR

Bu kitabın başka hiç bir yerinde Slav
üruğları (boyların başında buluna bey-
ler) gibi, kendilerinin egemen oldukları
toprakları, dışarıdan, tabirle bir başka
ülkeden ‘Bey’ davet edip, egemenlikle-
rini ve hükümranlıklarını teslim eden
ve onun buyruğu altında yaşamayı
kabul eden bir başka ülke daha yok.
Geri kalanların tümü de bağımsız ola-
bilmek ve kendi kendilerini yönetebil-
mek için son nefeslerine, son güçlerine
kadar ölümüne mücadele vermişler.
Anastasiadis’in, yardımcılarının, söz-
cülerinin ve Rum parti liderlerinin
açıklamaları ile Rum basınında yer
alan haberlere bakılırsa gidişat aynen
Slav üruğlarının yaptıkları gibi. Sanki
bizim KKTC Cumhurbaşkanı Akın-
cı’nın liderliğinde, etrafındaki görüş-
meci, müzakereci, sözcü ve teknik
heyet, adeta KKTC’nin hükümranlı-
ğını, egemenliğini ve varoluş için ge-
rekli olan güvenliğini Rumlara teslim
etmek için müzakereleri sürdürüyorlar.
Derinya kapısı konusu Rumlara, o böl-
gede egemenliğimizi ve hükümranlığı-
mızı devrediyormuşuz mecrasına girdi.
Ne münasebetle açılacak yol, özellikle
Rumların üzerinde ısrarla durduğu yol
olacak, KKTC hükümeti alternatif
başka bir yol önerdiği halde. Kim verdi
bu yetkiyi Anastasiadis’e de KKTC
toprakları içinde hangi yolun açılaca-
ğına kendisi karar verecek? Herhalde
bu kitabın ileriki basımlarında, biz Kıb-
rıslı Türkler de, ibreti alem olarak, hü-
kümranlıklarını kendilerinden farklı
dil, din ve geçmişe sahip olan bir başka
ülkeye güle oynaya, kendi isteği ile
devreden bir cemaat veya topluluk ola-
rak yer alacağız.

İsmet TOPALOĞLU

YETENEKLİ 
GENÇLER 
GÖREV 

BEKLİYOR

Bulgaristan Türkleri eritili-
yor başlığıyla 2006 yı-
lında bir yazı yazmıştım.

Yazıyı yazdığım tarihten bu
yana Bulgaristan’da yaşayan
azınlıkların hayatında değişiklik
oldu mu? Bulgaristan demokra-
siye geçeli beri ilk defa bir ay
önce HÖH (Halkın Özgürlükleri
Hareketi) Başkan Yardımcısı
Milletvekili Lütvi Mestan parla-
mentoda zorunlu olarak haftada
4 saat Türkçe ders verilmesi için
önerge vermişti. HÖH, iki sefer
iktidarda yer almıştı. Son üçlü
koalisyon hükümetinde HÖH
Başkan Yardımcısı Lütvi Mes-
tan, parlamentoda Milli Eğitim
Komisyonu Başkanı olarak
görev yapmıştı. O dönemlerde
Bulgaristan’da azınlıkların eği-
tim problemleri rahatlıkla çözü-
lebilirdi. Sadece eğitim
problemleri değil ülkede yaşa-
yan azınlıkların her problemleri
rahatlıkla engelsiz çözülebilirdi.
Todor Jivkov rejiminde yer alan
Türkler azınlık problemlerini
değil dile getirmek Türklerin
Bulgaristan’a uyum sağlamaları
için ana dil eğitimi engel teşkil
ediyor gerekçesiyle Türk “ente-
lektüellerin” dilekçeleriyle ana-
dilde eğitim kaldırılmıştı. Bu
gün aynı “entelektüellerin” bazı-
ları ya da varisleri HÖH harekâ-
tın içinde yer almaktalar. 

ENTELLEKTÜELLERDEN
YARARLANMA KARARI

Kadro eksikliğinden dolayı de-
mokrasinin ilk yıllarında aynı
“entellektüellerden” yararlanma
kararını HÖH tabanı saygıyla
karşıladı. 1990 yılında kurulan
HÖH kadrosu bugün çok az bir
farkla görev yerindeler. Bu gün
her alanda üç, beş, yedi dil bilen
yetenekli gençler yetişti. Bir zih-
niyet yıllarca hizmetkâr olarak
çalıştıysa o zihniyetten yenilik
beklemek imkânsızdır. Bundan
dolayı eski zihniyet siyasi are-
nada kaldıkça Bulgaristan’da de-
ğişim beklemek olanaksızdır.
Bulgaristan’da azınlıklar artık
değişim istiyorlar. Beş dönem
daha milletvekilliği yapsalar de-
ğişim yapamayacaklarını iyi bi-
liyorlar. Bulgaristan’da
azınlıkların menfaati için beş
dönem milletvekilliği yapan ar-
kadaşlarımızın artık gönüllü ola-
rak yerlerini daha yetenekli
gençlere bırakmaları isabet olur. 

BELGRAD/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sırbistan'ın en köklü futbol ku-
lüplerinden Kızılyıldız'ın
maçlarını oynadığı ve halk

arasında "Maracana" olarak da bili-
nen Belgrad'daki Rajko Mitic Stadı
önüne eski Yugoslav ordusuna ait
bir tank yerleştirildi. Kulübün,
resmi sosyal medya hesabından
"Maracana'nın şimdi bir atraksi-
yonu daha var" ifadesiyle duyur-
duğu T-55 model tankın stat önüne
konulması, bu model tankların
1990'larda Balkanlar'da yaşanan

savaşlarda kullanılması nedeniyle
tepki çekti. Hırvatistan medyası,
Kızılyıldız taraftarlarının daha
önce de benzer provokasyonlarda
bulunduğunu anımsatarak, stat
önüne tank yerleştirilmesini "has-
talıklı bir provokasyon" olarak ni-
telendirdi. Sırp medyası artık aktif
olmayan bu tankın bir firma tara-
fından Kızılyıldız taraftarlarına he-
diye edildiğini belirtirken, kulüp
yetkilileri tankın stat önüne yerleş-
tirilmesini yorumlamaktan ka-
çındı. www.timebalkan.com’un
haberine göre; bu arada, bölge

medyasında çıkan bazı haberlerde,
stat önüne konulan tankın, eski Yu-
goslav ordusu ile Sırp paramiliter
grupların büyük bir katliam yap-
tığı Hırvatistan'ın Vukovar şehrin-
deki operasyonlarda kullanıldığı
da öne sürüldü. Eski Sovyet Sosya-
list Cumhuriyetler Birliği tarafın-
dan 1947-1980 yıllarında üretilen
ana muharebe tankı T-55, eski Yu-
goslav ordusunun yoğun olarak
kullandığı bir modeldi. Bu tank,
1990'lı yıllarda eski Yugoslav-
ya'dan ayrılan ülkelerdeki savaş-
larda da kullanıldı.

Kızılyıldız'ın stadı önüne
"tanK" yerleştirildi

SOFYA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Avrupa Birliği (AB) Komis-
yonu Başkanı seçilen ve 1
Kasım'da göreve başlaya-

cak olan Ursula von der Leyen,
"Bulgaristan AB’nin çok önemli
bir üyesidir." dedi. Von der Leyen,
Başbakan Borisov ile birlikte katıl-
dığı ortak basın toplantısında,
“Bulgaristan AB’nin çok önemli
bir üyesidir." dedi. Kendisine veri-
len destek için teşekkür eden Von

der Leyen, AB Komisyonundaki
komiser görevlerinin dağıtımını
yapmadan önce üye ülkelerde bir
dizi ziyaretlerde bulunduğunu
belirtti.
www.timebalkan.com’dan alınan
bilgilere göre; Von der Leyen,
"Güç birliğimizi toparlamak üzere
farklı tutumların arasında uyum
sağlamak zorundayız. Önümüzde
büyük sınavlar var; demografik
sorunlar, iklim değişiklikleri ve
göç sorunu gibi." diye konuştu.

Leyen: Bulgaristan AB’nin 
çok önemli bir üyesidir

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'te faaliyet gös-
teren Srebrenitsa ve Zepa
Anneleri Derneği, 1995'te

ülkenin doğusundaki Srebrenit-
sa'da yapılan soykırım sırasında
bölgede görev yapan Hollandalı
askerlerin kendilerine sığınan
Boşnak sivilleri Sırp askerlere
teslim etmesi meselesini Av-
rupa İnsan Hakları Mahkeme-
sine (AİHM) götürecek.
Hollanda Yüksek Mahkeme-
sinde geçen ay görülen temyiz
davasında,
soykırım sırasında Birleşmiş Mil-
letler (BM) bünyesinde bölgede
görevli Hollandalı askerlerin
"kısmen" suçlu bulunması ve so-
rumluluk payının yüzde 30'dan
10'a indirilmesine tepki gösteren
Srebrenitsalı anneler, Hollanda'yı
AİHM'e şikayet etme kararı aldı.
Srebrenitsa ve Zepa Anneleri
Derneği Başkan Yardımcısı Kada
Hotic, başkent Saraybosna'da
düzenlenen basın toplantısında,
8 binden fazla Boşnak sivilin kat-
ledildiği soykırımın Hollandalı
askerlerin gözü önünde yaşandı-
ğını anımsatarak, "Son kararla
Hollanda'nın sorumluluk payı
yüzde 10'a düşürüldü. Biz
bunun ne anlama geldiğini bil-
miyoruz. Zira hepimiz BM koru-
ması altındaydık ve bize hayatta
kalacağımız sözü verilmişti."

dedi.
AİHM'e başvuru yapacak avu-
katlardan Semir Guzina da Hol-
landa Yüksek Mahkemesinin son
kararıyla kurban yakınlarına ve-
rilmesi gereken tazminat oranı-
nın da düşürüldüğünü
anımsattı.
www.timebalkan.com’a göre; ge-
lecek altı ay içinde hazırlıklarını
yapıp AİHM'e başvuracaklarını
ifade eden Guzina, "Maddi ve
manevi olmak üzere iki tür taz-
minat talebimiz var. Tazminat
talep edenlerin listesi hazırlana-
cak. Hollandalı askerlerin gözleri
önünde 350 sivil öldürüldüğünü

biliyoruz." dedi. Temmuzda
açıklanan temyiz kararında, Hol-
landa Yüksek Mahkemesi, Hol-
landalı askerlere sığınan 300
kadar Boşnak sivilin yaşama
şansının çok düşük olduğu belir-
tilmiş ve daha önce de "kısmen"
suçlu bulunan Hollanda'nın so-
rumluluk payını yüzde 10'a dü-
şürmüştü. Müebbet hapse
mahkum edilen savaş suçlusu
Sırp komutan Ratko Mladic em-
rindeki Sırp birliklerin, 11 Tem-
muz 1995'te Srebrenitsa'ya
girmesinin ardından başlayan
soykırımda en az 8 bin 372 sivil
Boşnak katledilmişti.

Srebrenitsalı anneler Hollanda'yı
AİHM'e şİkAyet edecek

İmtiyaz Sahibi İlhan ŞAKİROĞLU
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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tara-
fından Bosna Hersek'teki devlet
okullarında 2011-2012 eğitim öğ-

retim yılından itibaren uygulanan "Ter-
cihim Türkçe Projesi"
kapsamında Türkçe öğrenen öğrencile-
rin sayısı 8 bin 522'ye ulaştı.
Türkçenin seçmeli yabancı dil olarak
okutulduğu ve ilk yılında bin 48 öğ-
renciyle başlayan projede, 2018-2019
eğitim öğretim yılında 159 okulda 8
bin 522 öğrenci Türkçe öğrendi.
Ülke genelindeki okullarda görev
yapan Türkçe öğretmenlerine yönelik
3 günlük Hizmet İçi Eğitim Programı

ile Tercihim Türkçe Projesi Değerlen-
dirme Toplantısı başkent Saraybos-
na'da yapıldı.
Uluslararası Saraybosna Üniversite-
si’ndeki değerlendirme toplantısına
Bosna Hersek Sivil İşler Bakan Yardım-
cısı Adnan Huskic, YEE Başkanı Prof.
Dr. Şeref Ateş ve Türkiye'nin Saray-
bosna Büyükelçisi Haldun Koç'un yanı
sıra ülkedeki Türk kurumlarının tem-
silcileri, okul müdürleri ve öğretmen-
ler katıldı.
Bakan Yardımcısı Huskic, ülke gene-
linde Türkçe öğrenen çocuk sayısının 8
bini aşmasının çok etkileyici olduğunu

vurgulayarak, YEE'nin ilk yurt dışı
temsilciliği yıllar önce Saraybosna'da
açmasının da iki ülke arasındaki dost-
luğun önemli bir simgesi olduğunu
dile getirdi.
YEE Başkanı Ateş de Bosna Hersek'te
Saraybosna'nın yanı sıra Mostar ve
Fojnica şehirlerinde de merkezleri ol-
duğunu anımsatarak, Tercihim Türkçe
Projesi'nin çok aşamalı bir proje oldu-
ğuna değindi.
YEE'nin amacının insanlar arası ilişki-
leri teşvik etmek, dünya ile Türkiye
arasında bağ kurmak ve barışı aktif
kılmak olduğunun altını çizen

Ateş, "Barış dediğimizde bir anlamı
yok ama bu aşamalarda her kişi, her
bir faaliyet barışın sağlanmasında
mutlaka yapbozun bir eksiğini tamam-
lıyor." dedi.

‘BOSNA VE TÜRK HALKININ
GÖNLÜ BİR’

Büyükelçi Koç da bugünün bir gönül
günü olduğunu belirterek, "Türkçenin
Boşnakların yabancı dili değil, kendi
dili olduğunu" söyleyen bir okul mü-
dürünün, herkes için ilham kaynağı ol-
duğunu kaydetti.

Koç, YEE'nin bu proje
kapsamında Bosna Hersek'te gerçek-
leştirdiği faaliyetleri sürdürmesi gerek-

tiğini ve büyükelçilik olarak kendileri-
nin de bu faaliyetlere destek olmaya
devam edeceklerini söyledi.
YEE Denetim Kurulu Üyesi Celal
Erbay ise Bosna Hersek ve Türk halk-
larının gönlünün bir olduğunu vurgu-
layarak, Türkçe öğreten öğretmenler
ve öğrenen öğrenciler sayesinde Yunus
Emre'nin "Gelin dostlar bir olalım, be-

raber olalım" sloganının Bosna Her-
sek'e, Balkanlar'a ve dünyaya yayılaca-
ğını ifade etti.
YEE Denetim Kurulu Üyesi Mustafa
Gazalcı da kendisinin de bir Türkçe
öğretmeni olduğunu aktararak, "Bir
dili öğrenmek, Türkçeyi öğrenmek,
belki size yeni kapılar açacaktır, ufku-
nuzun daha da gelişmesine katkı sağ-

layacaktır." ifadelerini kullandı.
Değerlendirme toplantısı Hizmet İçi
Eğitim Programı'na katılan öğretmen-
lere katılım belgelerinin takdim edil-
mesinin ardından sona erdi.

www.haberler.com’dan
alınmıştır…

Yunus Emre Enstitüsünün BosnaHersek'teki devlet okullarında 2011'den bu yana uyguladığı
"Tercihim Türkçe Projesi" kapsamında Türkçe öğrenen öğrencilerin sayısı 8 bin 522'ye ulaştı

Bosna Hersek'te 
türkçeye ilgi artıyor
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Sevgili dost-
lar! Her bi-
rimiz

hayatta başarılı
olmak için bir
gayret uğraş
içindeyiz. Özel-
likle son zaman-
larda hayat şartları,
değişen dünya, bizi bu
çabanın içine adeta iti-
yor, teknolojinin iler-
lemesiyle birlikte
dünyanın hızına yetiş-
mek hayli zor.
Özellikle son zaman-
larda gerek ailemizden
gerek çevremizden
sıkça duyduğumuz Ba-
şarılı ol, başarılı ol, ba-
şarıl ol… peki nedir
başarılı olmak? Bir
hedef belirledik o he-
defe ulaşmak için gece
gündüz çalışmamız
mıdır başarılı olmak.
İş sahibi olmak çokça
para kazanmak mıdır,
ya da çok zengin
olmak mı demek başa-
rılı olmak.
Peki bu hedeflere ulaş-
tığımızda mutlu olacak
mıyız? Bizim mutlu
olmamız, hedefimize
ulaşmamız, etrafımız-
dakileri mutsuz edi-
yorsa, bizim başarılı
olduğumuzu sandığı-
mız şey başkalarına ra-
hatsızlık veriyorsa biz
başarılı olduk anla-
mına gelir mi? Bizim
önümüze koyduğumuz
hedef insanlar için fay-
dalı bir hedef değilse
yine başarmış mı?
Oluyoruz. Bu başarı
sizce gerçek başarımı-
dır. Ya bu başarı bizi
rahatsızlığa sürüklü-
yorsa, Yani gelmek is-
tediğimiz noktaya
erişebilmek için her
yolu kullanabilir
miyiz, başarılı olmak
için her şey mübah
mıdır?.

EİNSTEİN’IN
SÖZLERİ

Einstein “Başarılı bir
insan olmaya çalışma-
yın, değerli bir insan
olmaya bakın” der.
Amerikalı bir zengine
sorarlar, daha ne kadar
paran olursa mutlu
olursun “biraz daha
olsa yeter” der. Hal-
buki dünyanın zengin-
lerinden biridir, o
halde başarılı insan
kimdir? Sevgili dost-
lar! İşlerimizin biri bi-
tiyor diğeri başlıyor,
tam oldu diyoruz ba-
şardık derken farklı bir
sorunla karşılaşıyoruz.
Birçoğumuz şu liseyi
bir bitirebilsem başa-
rıya ulaşmış olacağım
diyoruz, lise bitiyor
üniversite sorunu ile
karşılaşıyoruz, evet
üniversite sınavını ka-
zana bilsem işte o
zaman başarılı olurum
diyoruz. Üniversiteyi
kazanıyoruz bu sefer
bir mezun olabilsem o
zaman mutlu olurum
diyoruz, derken üni-
versite bitiyor bu sefer
işsizlik sorunu. Evet
bir iş bulabilsem bir
atanabilsem her şey
yoluna girecek derken
iş buluyoruz bu se-
ferde evlilik sorunu ile
karşılaşıyoruz, evlilik
gerçekleşiyor derken
baba olma, çocuğunu
okutma, çocuğunun
okulu, işi, evliliği, der-
ken hayatın sonuna
gelmiş oluruz ve biz

başarılı olmak için geç
kalmış oluruz. Sevgili
dostlar! Başarı mutlu-
luk ile gerçekleşen bir
hadisedir, eğer ki biz
yaptığımız işte mutlu
isek ve ailemizi ve
toplumu mutlu edecek
işlerle meşgul isek işte
o vakit başarılı ve
mutlu olmuş olacağız.
O halde mutluluk
nedir?  bir gün baba ile
oğlu ormana geziye
çıkmışlar, çocuğun
ayağı taşa takılıp düşer
ve acısından ah diye
ses çıkarır o esnada or-
mandan ah diye karşı-
lık gelir, çocuk sen
kimsin der ormandan
cevap gelir sen kim-
sin? Çocuk bu sefer
babasına döner ve
sorar baba bu nedir?
Oğul buna “yankı”
derler. Baba oğluna
derki bak dinle şimdi.
Hayat seni seviyorum
diye seslenir cevap
gelir, hayat seni sevi-
yorum. İnsanları, çi-
çekleri, doğayı,
dünyayı seviyorum
diye seslenir. Dağdan
cevap gelir İnsanları,
çiçekleri, doğayı dün-
yayı seviyorum. Baba
oğluna döner ve derki:
oğul dünya işte böyle-
dir, sen hayata gülüm-
ser ve güzel lisan ile
konuşursan hayatta
sana güzel lisan ile
mukabele eder ve
mutlu olursun, kötü
lisan ile konuşur isen
hayatta sana kötü gö-
zükür ve mutsuz olur-
sun. Dostlar! Bizler bir
geminin içinde yolcu-
luk yapıyoruz, elbette
sürekli güneş ışığı al-
tında yolculuk devam
etmeyecek, bazen rüz-
gâr esecek, bazen fır-
tına çıkacak, bizler her
şeye hazırlıklı olmalı-
yız. Hayatı sevmeliyiz
iyi dostluklar edinme-
liyiz ve hayatı iyi tanı-
malıyız nerede nasıl
hareket edeceğimizi
bilmeliyiz. Biz mutlu-
luğu hep ulaşılacak bir
yer olarak görüyoruz.
Ev sahibi olursam
mutlu olacağım iş bu-
labilirsem mutlu olaca-
ğım. Peki ne zaman?
Beş sene on sene, peki
aradan geçen zaman ne
olacak. Dostlar mutlu-
luk bizim içimizde,
mutluluğu bize bir baş-
kası vermeyecek. İn-
sanlar mutluluğu bir
başkası verecek düşün-
cesi içerisinde, hayır
bir başkası bize mutlu-
luk vermeyecek. Mut-
luluk yanı başımızda,
sadece biz uykudan
uyanmamız gerek.
Dostlar yaptığımız ne
iş olursa olsun severek
yapmalıyız, temizlikçi
miyiz en güzel şekilde
temizlemeliyiz, Esnaf
mıyız? Müşterilere
güler yüzle davranma-
lıyız, ayakkabı tamir-
cisi miyiz? En güzel
şekilde tamir etmeli-
yiz,  öğretmen miyiz?
En güzel şekilde öğret-
meliyiz. İşte o vakit
başarmış ve mutlu
olmuş olacağız.

Hüseyin ALİOV

BAŞARI

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Fatih Sultan Mehmed, sa-
dece fethin ardından İs-
lam’ı seçen Müslümanlar

için değil, ülkedeki farklı din-
lere mensup insanlar tarafından
da saygı duyulan, özel yeri olan
önemli bir devlet adamı.
www.timebalkan.com’a göre:
Osmanlı padişahları arasında
bölge insanının gönlünde özel
yere sahip Fatih Sultan Meh-
med, “savaşta komutan” ve
“gönüllerde sultan” olarak
kabul ediliyor. Başkent Saray-
bosna’da yaşayan Samir Vildic,
Fatih Sultan Mehmed’in vefatı-
nın yıl dönümü olan 3 Mayıs ta-
rihinden bir gün sonra dünyaya
gelen oğluna “Fatih Sultan”
adını vererek Bosna’nın fatihine
olan sevgisini gösterenlerden.
AA muhabirine Fatih’in Boşnak
halkındaki yerini anlatan Vildic,
Osmanlı padişahları içerisinde
Fatih Sultan Mehmed’in Boşnak
halkında için özel bir yeri oldu-
ğunu belirtti.
Fatih Sultan Mehmed’in Bosna
Hersek’i fethederek İslam’ı bu-
ralara taşıdığını anımsatan Vil-
dic, bir vefa borcu olarak da
geçen yıl doğan oğluna onun
adını verdiğini söyledi.

ÇOCUKLARA 
FATİH SULTAN ADI 

VERİLİYOR

Oğluna “Fatih Sultan” adını
verdiğini duyanlardan çok
olumlu tepkiler aldığını aktaran
Vildic, bazı insanların ise oğ-
luna verdiği adı duyduğunda
“bizim sultan” diyerek karşılık
verdiklerini ifade etti. Boşnakla-
rın Osmanlı Devleti’ne birçok
vezir, sadrazam verdiğini ve
hiçbir zaman isyan etmediğini
anlatan Vildic, “Bugün Fatih
Sultan Mehmed dendiğinde in-
sanların gönlünde ayrı bir hissi-
yat doğuyor. Camilerde hala
onun adına dualar okunuyor.
İsmi zikredildiğinde onun kim
olduğunu bilmeyen yok. Fa-
tih’in burada ilk günkü gibi et-
kisi var.” ifadelerini kullandı.

HAKKINDA 
BOŞNAKÇA KİTAPLAR

YAZILIYOR

Fatih Sultan Mehmed’in adı ül-
kedeki tarihçilerin kaleme aldığı
eserlerde de yaşatılmaya devam
ediyor. Ülkede onun hakkında
yazılan çok sayıda kitap, akade-
mik çalışma ve kahramanlık öy-
küleri bulunuyor. Fatih’in
hayatı ve İstanbul’un fethini
konu alan “Sultan Mehmet
Fatih ve İstanbul” isimli kitabın
yazarı Mehmed Ceman da İs-
tanbul’un fethinin dünya tarihi-
nin en büyük olaylarından biri
olduğunu kaydederek, Bos-
na’daki son savaşta subay ola-
rak görev yaptıktan sonra
İstanbul’u fethinin daha fazla il-

gisini çektiğini ve
Fatih’in askeri deha-

sını anlamak ve an-
latmak için bu

kitabı kaleme

aldığını aktardı.
Osmanlı’nın Bosna Hersek’in
fethinden sonra inanç konu-
sunda insanlara asla baskı yap-
madığına işaret eden Ceman,
Fatih Sultan Mehmed’in Fran-
sisken rahiplere verdiği Ahidna-
me’nin, diğer dinlere karşı
hoşgörünün güzel bir örneği ol-
duğunu söyledi. Ceman, Fa-
tih’in sadece Türklerin değil,
Boşnakları da sultanı olduğunu
kaydederek, Osmanlı’nın geli-
şiyle ülkede mimari, ekonomik
ve sosyal alanlarda önemli ge-
lişmeler yaşandığını sözlerine
ekledi.

AHİDNAME

Fatih Sultan Mehmed, Müslü-
man Boşnakların yanı sıra ül-
kede yaşayan farklı dinlere
mensup insanlar için de önemli
bir yere sahip. Fatih’in Bosna
Hersek’i fethinin ardından ülke-
deki Fransisken rahiplere öz-
gürlük bahşettiği ve bugün hala
bir manastırda korunan Ahid-
name, bu sevginin kaynakların-
dan biri olarak gösteriliyor.
Ülkede yaşayan farklı dinlere
mensup insanlara ibadet hakkı
tanıyan Ahidname, tarihteki ilk
insan hakları belgesi olarak
kabul edilen 1776 yılına ait
ABD Anayasasından 313 yıl

önce yayınlanmıştı.
Ahidname, 1948’de

BM’de kabul edilen İnsan Hak-
ları Evrensel Beyannamesi’nden
485, 1995’te kabul edilen Av-
rupa Konseyi Ulusal Azınlıkla-
rın Korunmasına İlişkin

Sözleşme’den de 532 yıl önce
yayınlanması dolayısıyla
insan hakları alanında
büyük önem taşıyor.

ADI CAMİLERDE
DE YAŞATILIYOR

Bosna Hersek’te Fatih
Sultan Mehmed’in anısı,
onun adını taşıyan tarihi
camilerde de yaşatılıyor.
Fatih Sultan Mehmed’in

Bosna Krallığının merkezi Bo-
bovac’ı fethi sırasında yaptırdığı
mütevazi cami, bugün de dim-
dik ayakta. Fatih Sultan Meh-
med adını taşıyan bu tarihi
cami, ramazan aylarının yanı
sıra mübarek gecelerde ibadete
açılıyor. Öte yandan, halk ara-
sında “Hünkar Camisi” olarak
anılan başkent Saraybosna’nın
en eski camisi Fatih Sultan Meh-
med Camisi de Bosna’daki gö-
nülleri de fethetmeyi başaran
Fatih’in bu ülkedeki varlığının
en önemli sembollerinden biri
olarak dikkat çekiyor.

‘
’

Bosna Hersek’i 1463 yılında fethederek ülke halkının gönlünün
de fatihi olan Fatih Sultan Mehmed’in hatırası, üzerinden beş
asır geçmesine rağmen bugün de bebeklere verilen isimlerde,
camilerde, kitaplarda ve kahramanlık hikayelerinde yaşatılıyor

“Gönül Fatihi”nin yadigarı
beş asırdır yaşatılıyor
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Bulgaristan'dan zorunlu
göçü kitapla anlattı
H.MERKEZİ - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'ın, buradaki Türklere
yönelik uyguladığı asimilasyon
politikası nedeniyle 1989 yılında

Türkiye'ye "zorunlu göç" eden ailesi-
nin yaşadıklarından etkilenen Gülba-
har Kurtuluş, bu süreçteki gerçek
yaşam öykülerini kitaba
aktardı. www.haberler.com’a göre;
Ege Üniversitesi Türk Dünyası
Araştırmaları Enstitüsü Türk
Tarihi Ana Bilim Dalı'nda
doktora öğrencisi olan
Kurtuluş, AA muha-
birine yaptığı açıkla-
mada, anne ve
babasının da zo-
runlu göçte Has-
köy
kentinden İzmir'e
gelenler arasında
olduğunu belirtti.
Annesinin göç sıra-
sında kendisine ha-
mile, kardeşinin ise
henüz bir buçuk ya-
şında olduğunu kaydeden
Kurtuluş, Bulgaristan'a ilk kez
10 yaşındayken, akrabalarıyla tanış-
mak için gittiğini söyledi. Kurtuluş,
daha sonraki yıllarda da Bulgaristan'a
gittiğini, ailesinin ve akrabalarından
zorunlu göç yıllarına dair anılarını
dinlediğini ifade ederek, Türklerin
isimlerinin zorla değiştirilmesi ve

Bulgar ismi verilmesinin kendisini
derinden etkilediğini anlattı. Üniver-
sitede uluslararası ilişkiler öğrenimini
tamamladıktan sonra Ege Üniversi-
tesi Türk Dünyası Araştırmaları Ensti-
tüsü Türk Tarihi Ana Bilim Dalı'nda
yüksek lisansa başladığını, burada zo-
runlu göçe dair tez çalışması yaptığını
dile getiren Kurtuluş, "Zorunlu göçü
yaşamış 100 kişiyle konuştum. Onlar
arasında da işkence görmüş, büyük

acılar yaşamış kişiler vardı.
Tezi tamamladığımda

elimde büyük bir ça-
lışma vardı. Bu çalış-

mayı kitap haline
getirmeye karar
verdim." diye ko-
nuştu. Kurtuluş,
milletlerin tarihini
bilmesinin öne-
mine değinerek,
"Yaşanmış bu zo-

runlu göçü bilen
çok kişi yok. Bu acı

olayların daha fazla
kişi tarafından öğrenil-

mesi için 'Bulgaristan
Türklerinin Göç Hikayeleri'

adıyla kitap oluşturdum." dedi.
Bulgaristan Türklerine yönelik çalış-
malarına devam ettiği aktaran Kurtu-
luş, bu ülkede yaşayan Türklerin
ekonomik, sosyal ve kültürel durum-
larına dair çalışma yürüttüğünü de
sözlerine ekledi.
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Hırvatistan'da "TİKA Basket 
2019 Dostluk Turnuvası"

Genç milli boksörler 
Sofya’ya umutlu gidiyor

TRABZON
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trabzonspor, UEFA Av-
rupa Ligi play-off rövan-
şında AEK’ye 2-0

yenilmesine rağmen ilk maç-
taki 3-1’lik galibiyetin avanta-
jıyla gruplara kaldı. UEFA
Avrupa Ligi play-off turu rö-

vanş maçında Trabzonspor, Yu-
nanistan temsilcisi AEK ile
karşılaştı. Bir pozisyonda,
Trabzonspor oyuncusu Jose
Sosa (sağda) rakipleriyle gir-
diği mücadelede yerde kaldı.
Trabzonspor, UEFA Avrupa
Ligi play-off
rövanşında AEK‘ye 2-0 yenil-
mesine rağmen ilk maçtaki 3-

1’lik galibiyetin avantajıyla
gruplara kaldı. İlk maçı deplas-
manda 3-1 kazanan bordo-ma-
vililer, rövanşta sahasında 2-0
mağlup olmasına rağmen turu
geçen taraf oldu. Daha önce
2013-2014 ve 2014-2015 sezonla-
rında gruplara kalan bordo-
mavililer, 4 sezon aradan sonra
bu başarıyı gösterdi.

ZULJANA/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafın-
dan Hırvatistan'ın güneyindeki

Zuljana'da "TİKA Basket 2019 Dostluk
Turnuvası" düzenlendi. TİKA tarafın-
dan yenilenerek Adriyatik kıyıların-
daki en güzel spor alanlarından biri
haline getirilen açık spor salonunda
yapılan turnuvaya, Türkiye, Bosna
Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'dan 16
yaş altı sporcular katıldı. TİKA'dan ya-
pılan açıklamaya göre, "Zagreb Basket-
bol Plus" kulübünün katkılarıyla
organize edilen dostluk turnuvasını
Bosna Hersek kazanırken, Türkiye
ikinci, Karadağ üçüncü ve Hırvatistan
ise dördüncü oldu. 

Karadeniz Fırtınası Yunan temsilcisi AEK’i eledi

KASTAMONU
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bulgaristan'da 2-11 Eylül tarihle-
rinde düzenlenecek Avrupa Şam-
piyonası'na hazırlanan Genç Milli

Erkek Boks Takımı, organizasyondan
madalyalarla dönmek istiyor. Milli bok-
sörler, Avrupa Şampiyonası hazırlıkla-
rını Kastamonu Kadıdağı Kamp
Merkezi'nde sürdürüyor. Türkiye'nin
erkeklerde 10 sıklette madalya mücade-
lesi vereceği şampiyonada 49 kiloda
Metehan Adıgüzel, 52 kiloda Samet
Gümüş, 56 kiloda Mizan Aykol, 60 ki-
loda Utku Kürşat Özhan, 64 kiloda
Mehmet Aydemir, 69 kiloda Duhan
Topal, 75 kiloda Kaan Aykutsun, 81 ki-
loda Emir Büyükdağ, 91 kiloda Abuzer
Topaloğlu ve +91 kiloda Uğur
Aydemir ringe çıkacak.

Kadın Güreş Milli Takımı, Dünya Şampiyonası 
hazırlıkları kapsamında Ankara'da kampa girdi

Kadın güreşçilerimiz
Bulgarlarla kamp yapıyor

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Eryaman'daki Türkiye
Olimpiyat Hazırlık Mer-
kezi'nde toplanan milli-

ler, son etap kamp çalışmaları
kapsamında ilk antrenmanını
gerçekleştirdi. Efraim Kahra-
man yönetimindeki milli
takım, Bulgaristan ile ikili
kamp yapıyor. Kadın güreşçi-
ler, zorlu şampiyonanın hazır-
lıklarını 14 Eylül'de
tamamlayacak. www.timebal-
kan.com’a göre; Dünya Güreş
Şampiyonası, 14-22 Eylül ta-
rihlerinde Kazakistan'ın baş-
kenti Nur Sultan'da
düzenlenecek. Şampiyonada

kadınlar kategorisinde müsa-
bakalar 17 Eylül'de başlaya-
cak. Kadın Güreş Milli Takımı
Teknik Direktörü Efraim Kah-
raman, AA muhabirine yap-
tığı açıklamada, hazırlıklarda
sona yaklaştıklarını belirterek,
şu ifadeleri kullandı: "Her
kampta yabancı takımları mi-
safir ediyoruz. Onlar da biz-
leri tercih ediyor. Kadın
güreşinde artık dünyada söz
sahibi ülkeler arasındayız.
Bundan önceki kampta Mo-
ğolistan ve Azerbaycan takım-
larıyla beraberdik. Ankara'da
da Bulgaristan Milli Takımı ile
çalışıyoruz. Bugün ilk antren-
manımızı gerçekleştirdik. Bul-
garistan son Avrupa

Şampiyonası'nda ikinci oldu.
Biz de Avrupa üçüncüsü
olduk. Güçlü bir ekip, dünya
ve Avrupa şampiyonları var.
İki taraf açısından da faydalı
bir kamp olacağını düşünüyo-
rum. İyi, hedefi büyük olan
bir takımız." 
2020 Tokyo Olimpiyatları'na
kota verecek Dünya Güreş
Şampiyonası'nda Türkiye'yi
kadınlarda Evin Demirhan (50
kilo), Zeynep Yetgil (53 kilo),
Bediha Gün (55 kilo), Elif Jale
Yeşilırmak (57 kilo), Elif
Yanık (59 kilo), Aslı Tuğcu (62
kilo), Kadriye Aksoy (65 kilo),
Buse Tosun (68 kilo), Beste
Altuğ (72 kilo) ve Yasemin
Adar (76 kilo) temsil edecek. 

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...

         


