
¥ Dr. HalaÇoğlu,
“Yunanistan’da 400-500 yıl-
lık eserlerimiz var. Bir resto-
rasyona dahil edilme duru-
mu bile söz konusu değil,
bir çeşme bile tamir ettire-
miyoruz.” dedi. Ülkede çok
sayıdaki Osmanlı varlığının
gösterilmek istenmediğini
dile getiren Halaçoğlu,
Yunanistan ve Bulgaristan
gibi ülkelerin “erken fetih”
bölgeleri olduğunu hatırlat-
tı. Halaçoğlu, Yunanistan’ın
1912’de Türklerin elinden
çıktığını anlatarak, “Bu
sebeple Osmanlı’nın ciddi
manada yatırımı var.
Hükümet konağı, askeri has-
tane, postane, adliye dairesi,
saat kulesi, hamamı, çeşme-
si, köy okulu gibi son
dönem her bölgeye ciddi
anlamda yatırım olmuş.
Antalya’da bile Rodos’ta
olduğu kadar eser yok, her
türlü mimari yapı var.” ifa-
delerini kullandı.
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web sitemizi ziyaret etmeyi unutmayın...
www.balkangunlugu.com

PËRFITONI GRANT DERI NË 20% 
TË VLERËS SË KREDISË Mbështetur nga:

Kr�uar nga:

¥ Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Karadağ’ın kuzey kesiminde yoğun-
luklu olarak Boşnak ve Arnavut
ailelerin yaşadığı Sancak
Bölgesinde 50 çiftçi aileye örtüaltı
sebze yetiştiriciliğini destekleme
amacıyla sera temin edildi.

Karadağ’da 
tarım üreticilerine

tiKa’dan desteK

sayfa 3’terifat saiT

Düşmanlarla 
Diplomasi

8’de

¥ Bosna Hersek'in
Hırvatistan sınırına
yakın bölgelerdeki
göçmen sayısının art-
ması ve yeni göçmen
kampları kurulacak
alanların bulunama-
ması, krizin çözüleme-
mesine neden oluyor.
Yetkililer, özellikle
son bir aydır bölgede-
ki kamplara gelen her
üç göçmenden birinin
uyuz olduğu, göç-
menler arasında AIDS

ve tüberküloz gibi
hastalıklara da rast-
landığı ifade ediliyor.
Bosna Hersek
Güvenlik Bakanı
Dragan Mektic, yerel
makamların göçmen-
lerin yerleştirilmesi
konusunda gerekli
adımları atmadıkları-
nı, entite, kanton ve
yerel
idarecilerin sorumlu-
luk almaktan kaçındı-
ğını savundu. 5’te

¥ Çocuk istismarı,
"Kızlar için adalet" sloga-
nıyla Hırvatistan'ın 15
şehrinde protesto edildi.
Hırvatistan'ın Zadar şeh-
rinde "15 yaşında bir kızı,
bir yıl boyunca istismar
ettikleri"
gerekçesiyle gözaltına alı-
nan 5 kişinin serbest bıra-
kılmasına tepki gösteren
binlerce kişi sokaklara
akın etti. Ülkedeki kadın
derneklerince başkent

Zagreb'deki Kral Tomislav
Meydanı'nın yanı sıra 14
şehirde "Kızlar için ada-
let" sloganıyla düzenle-
nen protestoya binlerce
kişi katıldı. Cinsel istismar
vakalarının mağdurlar
tarafından dile getirilme-
diğini belirten gösterici-
ler, "Ceza Kanunu'nun
acil olarak değiştirilmesi
ve tecavüzlerin önüne
geçilmesi" çağrısında
bulundu. 5’te

Hırvatistan'da çocuk 
istismarı protestosu

Bosna Hersek göçmen 
krizine çare arıyor

¥ Güvenlik tehditlerini ortadan
kaldırmak amacıyla, Kosova
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve
Kuzey Makedonya Cumhuriyeti
İçişleri Bakanlığı arasında Ortak
Görev Gücü Protokolü imzalandı.
İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa, iki
ülke arasında imzalanan
Protokolün, Kosova ve

Makedonya’nın güvenlik alanında
sahip olduğu mükemmel işbirliğinin
bir devamı olduğunu söyledi. Ortak
Görev Gücü, kamu düzeni ve güven-
liğe yönelik çeşitli tehlikeleri orta-
dan kaldırmak ile organize suç,
terör ve sınır ötesi suçlarla mücadele
için iki ülke arasındaki doğrudan
işbirliğini artırmayı amaçlıyor.

İktidarlar değişiyor
zihniyet değişmiyor

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk
Halaçoğlu,  Atina yönetiminin Türkiye’nin ilgili kurumlarına

Osmanlı eserlerini restorasyon izni vermediğine dikkati

3’te

4’te

Neval Konuk
Halaçoğlu
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Ulusal ve uluslararası alanda
büyük başarılara imza atarak
posta, kargo, lojistik, e-ticaret,

bankacılık ve sigortacılık gibi sektör-
lerde hizmet veren Posta ve Telgraf
Teşkilatı Anonim Şirketi (PTT AŞ),
179 yıllık bilgi ve birikimiyle gele-
ceğe ışık tutuyor. Kurulduğu günden
bu yana tecrübesi, yenilikçi bakış
açısı, kaliteli ve güvenli hizmet anla-
yışıyla ürün ve hizmet çeşitliliğini
arttıran PTT; hayatın her alanında
vatandaşların hayatını kolaylaştırı-
yor. Türkiye’nin her köşesine daima
hizmet götürmeyi ilke edinen PTT,
yurt içindeki güçlü konumunun yanı

sıra Dünya Posta Birliği İdari Konsey
Başkanlığı göreviyle de faaliyetlerini
sürdürüyor.

1840 DOĞUMLU

1840 yılında bir Posta Nezareti olarak
kurulan ve bugün iki asra yaklaşan
tarihinin yanında “Değişim, Dönü-
şüm ve Gelişim” yaklaşımından ha-
reketle başlattığı yenilikçi politika ile
teknoloji çağının gereklerine hızlıca
entegre olabilen PTT, hizmet anlayı-
şıyla kapasitesini her geçen gün artı-
rıyor. 43 bini aşkın çalışanı ve 5 bini
aşkın hizmet noktası ile vatandaşlara
hizmet vererek, büyük bir aile olma-
nın hissettirdiği güvenle yoluna
devam eden, etkin ve etkili çözüm-

lerle sektörel anlamda büyük deği-
şimlerin öncüsü olan PTT, inovasyon,
AR-GE ve dijitalleşmeyi ön planda
tutarak bir dünya markası olma yo-
lunda emin adımlarla ilerliyor. Müş-
teri memnuniyetini en üst seviyeye
çıkarma, vatandaşların refah ve mut-
luluğunu artırma, ülke ekonomisine
azami katkı sunma faaliyetlerini ger-
çekleştiren PTT, “gidilmeyen yere
gitmek ve olunmayan yerde olmak”
ilkesiyle bugün de aynı amaçla çalış-
maya devam ediyor. 
179 yıldır ülke ekonomisine büyük
katkı sunan PTT’nin uzun yıllara da-
yanan tecrübe ve birikimi, dünya
posta sektörüne yön veriyor. PTT,
2023 hedeflerine ulaşmak için sağlam
adımlar atmaya devam ediyor.

Türkiye’nin en köklü kuruluşla-
rından biri olan PTT AŞ, bu yıl
179. yaşını kutluyor. İki asra

yaklaşan tecrübesi ile vatandaş-
lara hizmet veren PTT AŞ, bir
dünya markası olma yolunda
çalışmalarına devam ediyor

PTT AŞ
179. yılını
kutluyor
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Marmara Üniversitesi
Öğretim Üyesi Dr.
Neval Konuk Hala-

çoğlu, “Yunanistan’da 400-
500 yıllık eserlerimiz var. Bir
restorasyona dahil edilme
durumu bile söz konusu
değil, bir çeşme bile tamir et-
tiremiyoruz.” dedi.  www.ti-
mebalkan.com’un  A.A’dan
aldığı bilgilere dayanarak
verdiği habere göre; ülkede
çok sayıdaki Osmanlı varlığı-
nın gösterilmek istenmedi-
ğini dile getiren Halaçoğlu,
Yunanistan ve Bulgaristan
gibi ülkelerin “erken fetih”
bölgeleri olduğunu hatırlattı.
Halaçoğlu, Yunanistan’ın
1912’de Türklerin elinden
çıktığını anlatarak, “Bu se-
beple Osmanlı’nın ciddi ma-
nada yatırımı var. Hükümet
konağı, askeri hastane, pos-
tane, adliye dairesi, saat ku-
lesi, hamamı, çeşmesi, köy
okulu gibi son dönem her
bölgeye ciddi anlamda yatı-
rım olmuş. Antalya’da bile
Rodos’ta olduğu kadar eser
yok, her türlü mimari yapı
var.” ifadelerini kullandı. Os-
manlı’dan kalma kültür var-
lıklarının Müslüman eserleri
olarak tescil ettiğine dikkati
çeken Halaçoğlu, bunun da
Türkiye için sorun oluştur-
duğunu söyledi. Halaçoğlu,
“İlk problem burada çıkıyor.
Osmanlı mimari eserleri ola-
rak değil de ‘Müslüman eser-
leri’ olarak tescil edilince, biz
ülke olarak konuya müdahil
olamıyoruz.” dedi.

MÜSLÜMAN 
MİMARİSİ TERİMİ

Literatürde “Müslüman mi-
marisi” teriminin değil

bunun yerine “Osmanlı mi-
marisi” teriminin yer aldığını
vurgulayan Halaçoğlu, Os-
manlı’nın o bölgede 600 yıl
kaldığının altını çizerek,
şöyle devam etti: “Erken Os-
manlı mimarisi denilen tek
örnekler, Yunanistan’a, Batı
Trakya’ya, Bulgaristan bölge-
lerine yapılmış. Bu eserler
Edirne’de, Bursa’da dahi bu
kadar yok. ancak Yunanis-
tan’da halen ayakta. Bunların
tamamen bizden dışlamak
adına Müslüman mimarisi,
Müslüman çeşmesi, Müslü-
man kütüphanesi diye kabul
edilince biz bu meseleye
dahil olamıyoruz.”

1831’DEN SONRASI
YOK

Yunanistan’ın 1831 yılını ba-
ğımsızlık tarihi olarak kıstas
aldığını anımsatan Hala-
çoğlu, bu yıldan sonra yapı-
lan eserlerin “tarihi” olarak

bile kabul edilmediğine dik-
kati çekti. Halaçoğlu, “Hal-
buki bugün Yunanistan
sınırları içerisindeki ülkeye
1912’de dahil olan birçok yer
var. Rodos, İstanköy 2.
Dünya Savaşı’ndan sonra
dahil edildi. Yunanistan sı-
nırları içerisinde 1831’den
sonra inşa edilen Osmanlı
eserleri tescil edilmiyor. Ati-
na’yı baz almışlar. 1831’den
sonra inşa edilen rüşdiyeler,
idadiler, kışlalar, hükümet
konakları, Selanik Garı gibi
pek çok Osmanlı kamu ya-
pısı olarak kayıtlı değil, Os-
manlı tarihi eseri olarak
görülmüyor.” değerlendir-
mesinde bulundu.

20 BİN OSMANLI
ESERİ

Ülkedeki Osmanlı eserleri-
nin envanterinin çıkarttığını
ve binlerce esere ulaştığını
belirten Halaçoğlu, acil mü-

dahale edilmesi gereken ya-
pıların dahi restorasyonuna
izin verilmediğini söyledi.
Halaçoğlu, şunları söyledi:
“Yunanistan tarafından çı-
kartılan envanterde 2006’da
8 bin 731 rakamına ulaşmış-
lar. Başlangıcı 1390’lar gibi
almışlar, bu rakama
1831’den sonrası dahil değil.
Benim iddiam; Yunanis-
tan’da 20 bin Osmanlı eseri
var. Selanik’te sokak sokak
gezdim, evlerin bahçelerine
dahi baktım, Selanik’te Ata-
türk evinin olduğu üst kı-
sımda 36 çeşme buldum,
Osmanlı’dan kalma ancak
kimse gidip bakmamış.
Zihni Paşa Camisi ev olarak
kullanılıyor, mübadiller yer-
leşmiş, cami de minaresi de
duruyor. 20 binden vazgeç-
tim, ortada 8 bin küsurluk
bir rakam var, acil ihtiyacı
olan yapılar var. Ne oldu?
Dimetoka Çelebi Mehmet
Camisi yandı.”

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Neval Konuk Hala-
çoğlu,  Atina yönetiminin Türkiye’nin ilgili kurumlarına Os-
manlı eserlerini restorasyon izni vermediğine dikkati çekti

BiHaC
BalKan GünlüĞü

Bosna Hersek’in kuzeyba-
tısındaki Bihac, Cazin,
Velika Kladusa gibi sınır

şehirlerine ulaşan çok sayıda
göçmen, ormanlık ve dağlık
bölgelerden Hırvatistan’a gir-
meye ve nihai hedefleri olan
Batı Avrupa ülkeleri ulaşmaya
çalışıyor. Bosna Hersek’in ku-
zeybatısındaki Bihac, Cazin,

Velika Kladusa gibi sınır şehir-
lerine gelen farklı ülkelerden
binlerce göçmen, ormanlık ve
dağlık bölgelerden Hırvatis-
tan’a girmeye ve nihai hedef-
leri olan Batı Avrupa ülkeleri
ulaşmaya çalışıyor. Umuda yol-
culuklarında yasa dışı yollar-
dan AB üyesi Hırvatistan’a ve
oradan da Batı Avrupa ülkele-
rine ulaşmak isteyen göçmen-
lerin büyük çoğunluğu ya
sınırı geçemeden ya da geçtik-
ten hemen sonra yakalanıyor.

www.timebalkan.com’a göre;
Bosna Hersek Sınır Polisi gö-
revlileriyle Hırvatistan sını-
rında devriyeye katılan AA
ekibi, dağlık ve ormanlık alan-
lardan doğal sınırları geçmeye
çalışan göçmenleri görüntü-
ledi. Özellikle Yunanistan-
Kuzey
Makedonya-Sırbistan-Hırvatis-
tan güzergahını kapsayan Batı
Balkan rotasının kapatılması-
nın ardından Bosna Hersek’te
sıkışıp kalan düzensiz göç-

menlerin sayılarının bir hayli
artmasının ardından Bosna
Hersek sınırlarındaki güvenlik
önlemleri de artırıldı. Izacic
Sınır Polisi Müdür Yardımcısı
Daniel Trivunic, düzensiz göç-
leri engellemek için çalışmala-
rını sürdürdüklerini belirterek,
“Yasa dışı geçiş teşebbüsleri ile
her gün karşılaşıyoruz. İnsan-
ların kimi zaman araç bagajla-
rında sınırı geçmeye
çalıştıkları durumlar da olu-
yor.” dedi.

Önce Cumhurbaş-
kanımız Sayın
Recep Tayyip Er-

doğan ile Sırbistan’a ar-
dından İçişleri Bakanımız
Sayın Süleyman Soylu ile
Balkanların en küçük ül-
kesi Karadağ’a resmi zi-
yaretlerde bulunduk. Her
iki gezi de bizler için son
derece yararlı oldu. Da-
vetlerinden dolayı Sayın
Cumhurbaşkanımıza ve
Sayın İçişleri bakanımıza
ayrı ayrı teşekkür ediyo-
rum.

Balkanlarda 
MüslüManlık,

Türklük 
deMekTir

Tevafuk olsa gerek hem
Sırbistan hem de Kara-
dağ, Balkanlarda Boşnak
ve Arnavut toplumuna
karşı savaşmış ve eziyet-
ler etmiş Ortodoks Slav
ülkeleriydi. Bu Slav dev-
letlerin Boşnak ve Arna-
vut milletleriyle savaşının
nedeni onların Müslüman
ve Osmanlı (Türk) olma-
larıydı. Zaten Balkan-
larda Türk demek
Müslüman demektir.
Rahmetli dedem aslen
Arnavut olmasına rağmen
nesiniz diye soruldu-
ğunda “Elhamdülillah
Türk’üz” diye cevap ver-
diğini söylerdi. Aynı şe-
kilde Ortodoks
Yunanistan da Batı Trak-
ya’daki Türklere Türk
azınlık yerine Müslüman
azınlık ifadesini kullanır.

Balkanlarda 
oluşan Bloklar

Türkiye’nin son dönemde
dış siyasette Ana Orto-
doks Slav ülkesi olan
Ruslarla yakınlaşması,
Balkanlardaki diğer Slav
ülkelerini bize yakınlaştı-
rırken, Amerika’ya yakın
olan Müslüman Arnavut-
ları kısmen uzaklaştırdı.
Hatta bazı Boşnaklar da
buna tepki gösterdiler. Bu
yüzden Balkanlarda ABD
ve Rusya yanlısı iki blok
oluştu. Tabi bu arada Av-
rupa Birliğinin de arka-
sında giden üye ülkeler
var. Rusya, Balkanlarda
Osmanlının (Türklerin)
kadim düşmanı olmuştur.
Ruslarla pek çok defa
savaş meydanlarında
karşı karşıya gelmişliği-
miz vardır. Yine aynı şe-
kilde Ortodoks Slav
Sırplar, Bulgarlar ve Ka-
radağlılarla ve de yine
Ortodoks ama Slav olma-
yan Yunanlılarla pek çok
defa savaştık. Yani düş-
manlık ettik.

Bize gelen 
sorular

Tüm bunların dışında
Balkanlarda birçok ülke
ve millet var ki hepsinde

keskin milliyetçilik mev-
cuttur. Her bir Balkan ül-
kesinin diğer komşusu ile
tarihten bir veya birkaç
sarı kartı vardır. Bugün
bile bu kartlar zaman
zaman açılır ve durumlar
gerginleşir. Bizi yazıları-
mızla takip eden bazı
Boşnak ve Arnavut kö-
kenli arkadaşlar,  Sırbis-
tan ve Karadağ
seyahatlerimizden dolayı
bizi kınadılar. Bize
“Nasıl düşman ülkelere
gidersiniz? Nasıl onlarla
aynı masaya oturuşunuz”
gibi sorular sormaya baş-
ladılar. Sosyal medyada
cevap vermeye çalışsam
da her birine yeteri kadar
cevap veremedim. Bu
yüzden bu yazıyı yazdım.

dış siyaseTTe 
düşManlık veya
kardeşlik değil
ulusal çıkarlar

vardır

Her kesin bilmesi gere-
ken birkaç konu var. Dış
siyasette düşmanlık veya
kardeşlik değil ulusal çı-
karlar vardır. Ülkemizin
ve dostlarımızın milli çı-
karları en önemli konu-
dur. Bunun için
Düşmanla bile aynı ma-
saya oturup diplomasi ya-
parsın. Ancak geçmişi
asla unutmazsın. Yapılan
düşmanlık ve zulümler
derin dondurucuya konur
ve dondurulur. Ama asla
unutulmaz. Eğer onlar aç-
mazsa ülke çıkarları nis-
petinde biz de derin
dondurucuyu açmayız.

ruslar ve sırplar
sTraTejik 

öneMe sahipler

Diğer yandan, Dünya dış
siyasetinde Ruslar ve
Balkanlarda ise Sırplar
çok stratejik ülkelerdir.
Asla ihmal edilemezler.
Ülke çıkarları doğrultu-
sunda bunlarla diplomasi
yapmak gerekli ve fayda-
lıdır. Türkiye Cumhuri-
yeti kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk de Kurtu-
luş savaşında İngiliz ve
Fransızlara karşı o döne-
min adıyla Sovyetler Bir-
liği ile stratejik işbirliği
yaparak güçlü bir pozis-
yon almıştır. Günümüzde
de Cumhurbaşkanımız
Sayın Erdoğan, ABD ve
Avrupa Birliğine karşı
Rusya kozunu çok iyi
kullanmaktadır. Ancak
yine unutmamak gerekir
ki biz ABD veya Rusya
ile ne dostuz ne düşman.
Keza yine Sırbistan veya
Karadağ ile de. Bugün
Türkiye’nin çıkarları neyi
gerektiriyorsa diplomasi
de ona göre şekillenir.
Ama yarını Allah bilir. O
yüzden kimse duygusal
ve aşırı milliyetçi hislerle
hareket etmemelidir.

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

İZMİR MEKTUBU

rifatsait@balkangunlugu.com

rifat saiT

Halaçoğlu;‘Yunanistan’da bir 
çeşme bile tamir ettiremiyoruz’

anKara - BalKan GünlüĞü

Balkanlar coğrafyasına ihracat
yılın 9 ayında yüzde 3,7 arta-
rak 9 milyar 819,4 milyon do-

lara ulaşırken, Balkan ülkeleri
arasında en fazla ihracat 2 milyar
868,3 milyon dolarla Romanya’ya
gerçekleştirildi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Arnavutluk, Bosna-Hersek,
Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ,
Kosova, Makedonya, Romanya,

Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan
olmak üzere Balkan coğrafyasına
yılın 9 ayında 9 milyar 819,4 mil-
yon dolarlık ihracat yapıldı. Bu
rakam geçen yılın aynı döneminde
9 milyar 470,2 milyon dolar düze-
yinde bulunurken, geçen bir yıllık
süreçte Balkanlar coğrafyasına ih-
racat yüzde 3,7’lik artış kaydetti.
Söz konusu dönemde Balkan ülke-
leri arasında en fazla ihracat 2 mil-
yar 868,3 milyon dolarla
Romanya’ya gerçekleştirildi. 
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Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Bosna Hersek
Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Bosna Hersek
Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Bosna Hersek
Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Bosna Hersek
Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Bosna Hersek
Hırvatistan 

arasında
‘umuda 

yolculuk’

Balkanlara ihracatımız 10 milyar dolara dayandı

Düşmanlarla 
Diplomasi
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Güvenlik tehditlerini ortadan
kaldırmak amacıyla, Kosova
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı

ve Kuzey Makedonya Cumhuriyeti

İçişleri Bakanlığı arasında Ortak
Görev Gücü Protokolü imzalandı.
Protokol, Kosova Polisi Genel Mü-
dürü Rashit Qalaj ve Kuzey Make-
donya Polisi Müdürü Sasho Tasevki
tarafından imzalandı. www.timebal-
kan.com sitesinin haberine göre; pro-

tokol, iki hükümet arasında polis iş-
birliğine ilişkin bir anlaşma çerçeve-
sinde imzalandı.
İçişleri Bakanı Ekrem Mustafa, iki
ülke arasında imzalanan Protokolün,
Kosova ve Makedonya’nın güvenlik
alanında sahip olduğu mükemmel iş-

birliğinin bir devamı olduğunu söy-
ledi. Ortak Görev Gücü, kamu düzeni
ve güvenliğe yönelik çeşitli tehlikeleri
ortadan kaldırmak ile organize suç,
terör ve sınır ötesi suçlarla mücadele
için iki ülke arasındaki doğrudan iş-
birliğini artırmayı amaçlıyor.

Güvenlik tehditlerini ortadan kaldırmak amacıyla, Kosova Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ve Kuzey
Makedonya Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı arasında Ortak Görev Gücü Protokolü imzalandı

Kosova ve Makedonya arasında
ORTAK GÖREV GÜCÜ KURULUYOR

Mehmetçik’ten Ştimle’de
eğitim destekli yeni proje

TİKA'dan Kosova'da 
okul öncesi eğitime destek
GİLAN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Türk İşbirliği ve Koor-
dinasyon Ajansı Baş-
kanlığı (TİKA)

tarafından Kosova'nın
Gilan şehrindeki Musa
Zajmi İlköğretim Oku-
lu'nun okul öncesi sınıfları
onarıldı, sınıflara donanım
desteğinde bulunuldu.
www.timebalkan.com’a
göre: onarımın ardından
düzenlenen açılış progra-
mına, Türkiye'nin Priştine

Büyükelçisi Çağrı Sakar,
TİKA Priştine Koordina-
törü Hasan Burak Ceran,
Gilan Belediye Başkanı
Lutfi Haziri ve Gilan Kül-
tür Derneği Başkanı Filiz
Sllamniku da katıldı. Bü-
yükelçi Sakar, yaptığı ko-
nuşmada, Kosovalı
çocukların yüksek kalitede
eğitim alabilmesinin Tür-
kiye için bir öncelik oldu-
ğunu söyledi.
Projenin Türkiye ile Koso-
va'nın tarihi bağlarının da
bir ispatı olduğunu belir-

ten Sakar, "Burada Türk ve
Arnavut çocuklar birlikte
büyüyor." dedi.
Belediye Başkanı Haziri de
desteklerinden dolayı
Türk halkına teşekkür ede-
rek, "Çocukların etnik
farklılıkları yoktur. Bu ne-
denle Türkiye'nin desteği
daha da anlamlı. Biz bütün
çocukların anadilinde eği-
tim alabilmesinin ve top-
luma adapte
olabilmelerinin garantörü
olacağız." ifadelerini kul-
landı.

Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaş-
kanı Aliya İzzetbegoviç ölüm
yıldönümünde İzmir Bosna

Sancak Dernek binasında düzenlenen
konferansla anıldı. Boşnak ve Balkan
tarihinde önemli bir yeri olan Aliya
İzzetbegoviç'in hayatı ve savaş anıla-
rını, sağ kolu olan Mücahitlerin Ko-
mutanı Şerif Patkoviç anlatı. İzmir

Bosna Sancak Dernek binasında
16.’ncı ölüm yılında Alija İzzetbego-
viç konferansına çok sayıda dernek
üyesi katıldı. Duygulu anlarında ya-
şandığı anma töreninde dernek baş-
kanı Abdullah Gül şunları söyledi;
‘Bilge Kral olarak anılan Aliya İzzet-
begoviç, Bağımsız Bosna Hersek’in
ilk Cumhurbaşkanı oldu. 78 yıllık

ömründe birçok kişiye örnek olmuş-
tur. Bosna’nın ve Boşnakların bağım-
sızlığı için yıllarca mücadele etmiş
hapishanelere düşmüş ancak Boşnak-
ların özgür ve bağımsız devlet olma
hayalinden asla vazgeçmemiştir. Alija
İzzetbegoviç’in sağ kolu olan Müchit-
lerin Komutanı Gazi Şerif Patkoviç
sizlere o günleri anlatacak.’ 

Ahmet GÖKSAN

YOLUMUZUN 
DOĞRUSU

“Kipriyanu’nun sahte bağlantısızlar si-
yaseti artık sırıtmıştır. İslam ülkeleri
artık Rum dostlarının oynamakta olduğu
bu çirkin Bizans oyununu görmeli ve ka-
yıtsız şartsız yerlerini Müslüman Kıbrıs
Türk halkının yanında yer almalıdırlar”.
1980

Dr. Fazıl KÜÇÜK

Doğu Akdeniz’deki enerji mücade-
lesinin ivme kazanarak devam et-
mekte olduğu biliniyor. Yavuz

Sondaj gemisi yeniden sondaj çalışmala-
rını sürdürüyor. Yavuz sondaj gemisi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makam-
ları tarafından verilen bölgede Ağustos
ayında da çalışmalar yapmıştı. O gün-
lerde mendil büyüklüğündeki ülkenin
önde gidenleri gemi personeli için tutuk-
lama kararı almışlar buna karşın uygula-
yamamışlardır. Benzer istemlerini
şimdilik söylemlerle geçiştirmeyi yeğli-
yorlar. Yavuz sondaj gemisi Ağustos
ayında Karpaz bölgesinde çalışmalar
yapmıştı. Şimdide Ada’nın batısında ça-
lışmalar yapıyor. Aynı bölgede Fransız
TOTAL ile İtalyan ENI şirketlerinin de
sondaj çalışmalar yaptıkları biliniyor. 
Bay Nikos Anastasiyadis Türkiye’nin bu
yönlü çalışmalarının kışkırtma olduğu-
nun türküsünü çığırıyor. Bu açıklamasın-
dan sonra İngiliz Bakan (Avrupa
İşlerinden sorunlu)  Bay Christoper Pinc-
her de ıslık çalarak Türkiye’yi eleştiri-
yor. Rum yönetiminin kendi Münhasır
Ekonomik Bölgesinde petrol/doğal gaz
aramasını desteklediğini söylüyor. 
Yunanistan’ın da boş durmadan Amerika
ile üs anlaşması yapmaya çalıştığını kay-
detmek istiyoruz. Yunanistan Dışişleri
Bakanı Bay Nikos Dendias konuya iliş-
kin olarak parlamenterleri ikna etmeye
çalışıyor. Bay Dendias, “Amerika ile ya-
pılacak anlaşma iyi bir anlaşma olacak”
diyor. Anlaşma ile Yunanistan’ın çıkar-
larının korunduğunu, Ege ile Doğu Ak-
deniz’de istikrarla güvenliğin bir unsuru
olacağını ekliyor. Böyle bir anlaşmaya
Yunanistan Komünist partisinin karşı
çıktığını da belirtmek istiyoruz. Bu ne-
denle adı geçen partinin önderliğinde
Amerika karşıtı eylemler ivme kazanarak
devam ediyor. Amerika Dışişleri Bakanı
Bay Pompeo elde etmeye çalıştıkları üs
konusunu sondaj konusu ile aynı kefeye
koymasına karşın halkın öfkesi dinmi-
yor. Geride bıraktığımız Eylül ayında
Amerikan Kongresinden Kıbrıs Rum
Yönetimine uygulanan silah ambargosu-
nun kaldırılması koşula bağlamıştı. En
önemli koşul Rusya ile olan bağlantıları-
nın kesilmesidir. Böyle bir koşul olmaya-
cak duaya AMİN demekle eşdeğerdir.
Nedenine gelince Ada’da örgütlü ve her
koşulda %40 civarında oy alabilecek
güçte olan AKEL Komünist partisinin
dışlanması demek olacaktır. Adı geçen
partinin genel kurullarında Ada’nın Yu-
nanistan’a bağlanmasını içeren iki adet
kararı olduğunu bir kez daha anımsatıyo-
ruz. Bu nedenle Rum siyasetinin yönlen-
dirici partisini aklı başında olan kimse
dışlayıp yok sayamaz.
Bu arada AKEL ile DİSİ partilerinin
önde gidenleri Bay Nikos Anastasiya-
dis’i devre dışına itebilmek için çalışma
başlattıklarını da kaydetmek istiyoruz.
Rum basınında yer alan habere karşın
aksine bir açıklama gelmediğine göre
doğru kabul etmek durumundayız. Bu
açıklamalar danışıklı bir dövüşte olabilir.
Ne olursa olsun böyle bir ortamda müza-
kere sürecinin yeniden başlaması olanak-
sızdır.
Karmaşa gibi görünen açıklama ile Kıb-
rıs Türk’lerine tuzak kurmak olarak da
okumak gerektiğini düşünüyoruz. Buna
koşut BM Genel Yazmanı Bay Antonio
Guterres, son hazırladığı raporunun 55.
paragrafında “tanınma ya da tanınma-
maya takılmadan işbirliği yapılması çağ-
rısında bulunuyor”.  İşbirlikleri daima
eşitler arasında yapılan bir işlemdir. Ta-
raflardan birinin devlet diğerinin kabul
edilmediği noktada uzlaşının sağlanması
olanaksızdır. 
Bugüne değin iki bölgeli iki toplumlu
çözüm formülü de iflas ettiğine göre
Kıbrıs Türk’lerinin eşit egemenliğinin
kabul edilmesini kaçınılmaz formül ol-
duğunu yinelemek istiyoruz. 1960’lı yıl-
larda denenmiş olan bir anlamda
federasyon türü olan Kıbrıs Cumhuriyeti
formülünü yürütmeyenlerin kim olduk-
ları bilindiğine göre federal yapı konu-
sunda ısrar etmenin yararı olmayacağının
altını kalın çizgilerle çiziyoruz. 
Farklı duruşları olanları bir araya getir-
meye çalışmanın hiç kimseye yararının
olmayacağını kabul edilmesi gerekiyor.

kibristkd@kibristkd.org.tr

Kosova ” İş yapabİlİrlİK”
raporunda 57. sırada
PRİŞTİNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dünya Bankası, dünya ça-
pında 190 ekonomiyi kap-
sayan 2020 yılına ait İş

yapabilirlik (Doing Business) ra-
porunu yayınladı. Raporda, Mayıs
2018 – Mayıs 2019 döneminde
yaklaşık 300 reformun uygulan-
ması değerlendiriliyor.
Raporda Kosova’nın inşaat ruh-
satlarının temin edilmesi, elektrik
ile tedariği artırması, azınlıktaki
yatırımcılarının korunmasının
güçlendirmesi ve sözleşmelerin
uygulanmasını kolaylaştırdığı be-

lirtildi. Dünya Bankası listesine
Yeni Zelanda, ardından Singapur
ve Hong Kong geliyor. Bu listenin
en altında Somali, Eritre ve Vene-
zuela var. Raporda, Doing Busi-
ness’ta en dikkat çekici gelişme
gösteren ekonomilerin Suudi Ara-
bistan, Ürdün, Togo, Bahreyn, Ta-
cikistan, Pakistan, Kuveyt, Çin,
Hindistan ve Nijerya olduğu be-
lirtiliyor. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; Raporda,
2018-19 döneminde, bu ülkelerin
dünya çapında kaydedilen tüm
reformların beşte birini uygula-
dıkları belirtildi.

ŞTİMLE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

KFOR bünyesinde
görev yapmakta
olan Türk askeri

Kosova genelinde eğitimi
desteklemek amacıyla
yıllardır gerçekleştirdiği
projelerden bir tanesini
daha hayata geçirecek.
www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre;
Kosova’da görev yapan
Mehmetçik,  Ştimle bele-
diyesine bağlı Koşare kö-
yünde  “ Deshmoret e
Koshares” İlköğretim
Okulu Bakım Onarım ve
Malzeme Alımı Projesi

açılışını gerçekleştirecek-
tir. Proje kapsamında ilk-
öğretim okulunun giriş
katında bulunan 6 adet
derslik ve 1 adet anasını-
fının bakım onarımı kap-
samında; -Koridor ve
sınıf zeminlerine granit
seramik yapılmış, anası-
nıfının zemini halıfleks
ile kaplanmış, duvar ve
tavan bakımları yapıla-
rak boyanmış, armatür-
ler, elektrik prizleri ve
anahtarları ile kapıları
değiştirilmiştir. Malzeme
alımı kapsamında ise
masa ve sıra alınmış, yazı
tahtaları yenileri ile de-
ğiştirilmiştir.

Aliya’yı
sağ kolu
anlattı
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SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek'in Hırvatis-
tan sınırına yakın bölge-
lerdeki göçmen sayısının

artması ve yeni göçmen kamp-
ları kurulacak alanların bulu-
namaması, ülkedeki göçmen
krizinin derinleşmesine neden
oldu. www.timebalkan.com si-
tesinin haberine göre; Batı Bal-
kan rotasının kapatılması ve
Batı Avrupa ülkelerine gitmek
isteyen bu insanların son iki
yıldır Bosna Hersek'e yönel-
mesi üzerine karmaşık bir si-
yasi yapıya sahip Bosna
Hersek göçmen krizi ile karşı
karşıya kaldı. Göçmenlerin
özellikle Hırvatistan sınırına
yakın şehirlere yoğun olarak
yönelmesi ve bölgedeki kamp-
ların yetersizliği, soğuk kış ay-
ları öncesinde ülkedeki ilgili
makamları da zor duruma
soktu. Bosna Hersek Güvenlik
Bakanı Dragan Mektic, düzen-
lediği basın
toplantısında, yerel makamla-
rın göçmenlerin yerleştirilmesi
konusunda gerekli adımları at-
madıklarını, entite, kanton ve
yerel idarecilerin sorumluluk
almaktan kaçındığını sa-
vundu. Avrupa Birliği’nin
(AB) göçmenleri yerleştirecek
yeni kamp alanları bulunması
durumunda maddi destekten
kaçınmayacağının garantisini
verdiğini belirten Mektic, ül-
keyi oluşturan iki entitenin de

göçmenleri kendi sınırlarında
kabul etmediğini öne sürdü.
Mektic, AB'nin yaşananları
"büyük bir kriz" olarak görme-
diğini belirterek, "Komşu ülke-
lerde bu sorun çoktan çözüldü
ancak bizim ülkemizde karar-
lar uzlaşma temelinde alındı-
ğından sorunu çözmemiz
zorlaşıyor." dedi. Bosna Her-
sek'in mevcut idari yapısının
böyle bir krizle başa çıkmaya
müsait olmadığını dile getiren
Mektic, düzensiz göçmenlerin
sınırlardaki zaafları kullanarak
ülkeye girdiklerini aktardı.
Mektic, mevcut göçmen kamp-
larının çoğunun özel mülkiyet
olduğuna ve bu nedenle
AB'nin maddi destek vermeyi
reddettiğine dikkati çekerek,
"Kamu mülkü 5-6 yer bulduk,

ancak yerel makamların hiç-
biri buraları kullanmamıza
izin vermedi." dedi.

BULAŞICI HASTALIK
TEHLİKESİ

Bosna Hersek'in kuzeybatısın-
daki Una-Sana Kantonu'nda
bulunan göçmen kamplarında
yaşanan aşırı yoğunluk nede-
niyle temel insani ihtiyaçların
karşılanamaması ve hijyenik
bir ortam yaratılamaması, bu-
laşıcı hastalıkların da artma-
sına neden oluyor. Yetkililer,
özellikle son bir aydır bölge-
deki kamplara gelen her üç
göçmenden birinin uyuz oldu-
ğunu, göçmenler arasında
AIDS ve tüberküloz gibi hasta-
lıklara da rastlandığı ifade edi-

liyor. Una-Sana Kantonu Sağ-
lık Bakanı Nermina Cemalo-
vic, bölgedeki kamplara her
gün yeni 300 ila 400 göçmen
geldiğini, hijyenik bir ortam
sağlanmasının her geçen gün
daha da zorlaştığını söyledi.
Bölgedeki üç göçmen kam-
pında yaşanan içecek su ve yi-
yecek sıkıntısına da dikkati
çeken Cemalovic, kamplarda
kalan göçmenlere yeterli sağlık
hizmeti de verilemediğini
ifade etti. Kanton
Başbakanı Mustafa Ruznic de
bölgedeki kampların en fazla 3
bin göçmen alabilecek kapasi-
tede olduğunu, 2019'un başın-
dan beri bölgeye 36 bin yeni
göçmen geldiğini ve bunların
5 bininin hala bölgede oldu-
ğunu aktardı.

Bosna Hersek'in Hırvatistan sınırına yakın bölgelerdeki göçmen sayısının artması ve yeni göç-
men kampları kurulacak alanların bulunamaması, krizin çözülememesine neden oluyor. Yet-

kililer, özellikle son bir aydır bölgedeki kamplara gelen her üç göçmenden birinin uyuz
olduğu, göçmenler arasında AIDS ve tüberküloz gibi hastalıklara da rastlandığı ifade ediliyor

HırvaTİsTan’da
istismara protesto

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Hırvatistan'ın Zadar
şehrinde "15 yaşında
bir kızı, bir yıl bo-

yunca istismar ettikleri" ge-
rekçesiyle gözaltına alınan 5
kişinin serbest bırakılmasına
tepki gösteren binlerce kişi
sokaklara akın etti. www.ti-
mebalkan.com sitesinin habe-
rine göre; ülkedeki kadın
derneklerince başkent Zag-
reb'deki Kral Tomislav
Meydanı'nın yanı sıra
14 şehirde "Kızlar
için adalet" sloga-
nıyla düzenle-
nen protestoya
binlerce kişi
katıldı. Pro-
testoya, elle-
rinde
"Cinsel ta-
cizlere ve te-
cavüzlere
son", "Kızlar
adına söylü-
yorum: Yeter",
"İstemiyorum'
kelimesinde anla-
şılmayan ne var?" ya-

zılı dövizlerle katılanlar, Hır-
vatistan'da özellikle kadınlara
yönelik şiddetin cezasız kal-
dığını, işlenen suçların ceza-
landırılmamasının da suç
olduğunu savundu. Cinsel is-
tismar vakalarının mağdurlar
tarafından dile getirilmedi-
ğini belirten göstericiler,
"Ceza Kanunu'nun acil olarak
değiştirilmesi ve tecavüzlerin
önüne geçilmesi" çağrısında
bulundu.

Bosna Hersek'teki
göçmen krizi büyüyor

ANKARA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna-Hersek’in yeni
büyük elçilik binası açı-
lışı töreninde konuşan

Gençlik ve Spor Bakanı Meh-
met Muharrem Kasapoğlu,
“Türkiye, Bosna-Hersek’in is-
tikrarını ve toprak bütünlü-
ğünü desteklemektedir” dedi.
www.haberler.com’a göre;
Türkiye ve Bosna Hersek ül-
keleri arasında güçlü bir dost-
luk olduğunu vurgulayan
Bakan Kasapoğlu, “Türkiye
ile Bosna-Hersek arasında
ortak tarihimize dayanan
güçlü bir dostluk bulunmak-
tadır. Bunun yanında, Türki-

ye’de yaşayan ve sayısı mil-
yonlarla ifade edilen Bosna-
Hersek kökenli vatandaşımız,
ülkelerimiz arasında bir
köprü vazifesi görmekte ve
ikili ilişkilerimizin geliştiril-
mesine önemli katkılar sağla-
maktadırlar” ifadelerini
kullandı.
“Türkiye, Bosna-Hersek’in is-
tikrarını ve toprak bütünlü-
ğünü desteklemektedir”
diyen Gençlik ve Spor Bakanı
Mehmet Muharrem Kasa-
poğlu, konuşmasına şöyle
devam etti:
“Avrupa-Atlantik kurumla-
rıyla bütünleşme çabalarında
Bosna-Hersek’in yanındadır.
Sayın Cumhurbaşkanımızın

gerçekleştirdiği son Sırbistan
ziyareti vesilesiyle, Bosna-
Hersek Devlet Başkanlığı
Konseyi üyelerinin de katı-
lımlarıyla düzenlenen Tür-
kiye-Bosna-Hersek-Sırbistan
Üçlü Liderler Zirvesi, Balkan-
lardaki gelişmelerin işbirliği
ve diyalog çerçevesinde ele
alınması noktasında önemli
bir gelişme olmuştur. Aynı za-
manda ziyaret sırasında temel
atma törenini gerçekleştirdiği-
miz Saraybosna-Belgrad Oto-
yol Projesi, bölgedeki
bağlanırlığın artırılması ve re-
fahın yükseltilmesi konu-
sunda gösterdiğimiz samimi
çabaların bir nişanesi niteli-
ğindedir.”

Bosna yeni büyükelçilik
Binasına kavuştu

Üsküp’te “Balkan Türk Forumu”
ÜSKÜP
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Kuzey Makedonya’nın
başkenti Üsküp’te Türk
Hareket Partisi (THP)

tarafından “Balkan Türk Fo-
rumu” düzenlendi. Kuzey
Makedonya Başbakan Yar-
dımcısı ve İçişleri Bakanı Oli-
ver Spasovski, Türkiye, Kuzey

Makedonya ve ülkedeki Türk
toplumu arasındaki güzel iliş-
kilere dikkati çekerek, “Tür-
kiye ile var olan güçlü ve
kopmaz bağlarımız gibi
Kuzey Makedonya’daki Türk
toplumu ile de güçlü ve kop-
maz bağlarımız var” dedi.
Spasovski, “Türkiye ile var
olan güçlü ve kopmaz bağları-
mız gibi Kuzey Makedon-

ya’daki Türk toplumu ile de
güçlü ve kopmaz bağlarımız
var” ifadesini kullandı. Kuzey
Makedonya’nın zorlu yollar-
dan geçtiğini ve bu süreçte
Türk toplumu ile ilişkilerinin
kuvvetiyle engellerin aşıldı-
ğını dile getiren Spasovski,
hükümetin, ülkedeki tüm top-
luluklara eşit mesafede oldu-
ğunu kaydetti.

Çocuk istismarı, "Kızlar için adalet" sloga-
nıyla Hırvatistan'ın 15 şehrinde protesto edildi
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Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı: Hırvatis-
tan, bölge istikrarına katkı sağlayan NATO müttefiki dost bir ülke

Türk-Hırvat Dostluk 
Derneği 25 yaşında

ZAGREB
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Dışişleri Bakan Yardım-
cısı ve Avrupa Birliği
(AB) Başkanı Büyük-

elçi Faruk Kaymakcı, Hırva-
tistan ziyareti
kapsamında, Türk-Hırvat
Dostluk Derneği’nin 25'inci
kuruluş yıl dönümü progra-
mına katıldı. www.timebal-
kan.com’un haberine göre;

Kaymakcı, Türkiye ile Hırva-
tistan arasındaki diplomatik
ilişkilerin en başından beri
mükemmel seviyede oldu-
ğunu belirterek,  Hırvatistan'ı
"bölgenin istikrarına katkı
sağlayan NATO müttefiki
dost bir ülke" olarak nitelen-
dirdi. İki ülke arasındaki iliş-
kilerin en üst düzeyde
seyrettiğini ve bunun Hırva-
tistan Cumhurbaşkanı Ko-
linda Grabar Kitarovic ile

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın son görüşmesinde
de teyit edildiğini aktaran
Kaymakcı, iki ülke arasındaki
ilişkilerin her alanda gelişim
göstermeye elverişli oldu-
ğunu ifade etti.
Kaymakcı, Türk-Hırvat Dost-
luk Derneği’nin iki ülke ara-
sındaki ilişkilerin
güçlenmesinde önemli rol oy-
nadığını belirterek, "Bu der-
nek, memleket özlemi çeken

Türk vatandaşlarının bir
araya geldiği bir dernekten
ziyade, Türkiye ile ilişkileri
daha üst seviyelere taşımak
isteyen Hırvatların 25 yıl önce
kurdukları bir dernek." diye
konuştu. Hırvatistan'ın gele-
cek yıl AB Dönem Başkanlı-
ğını devralacak olmasına da
değinen Kaymakcı, "Bölgemiz
için zor bir döneme denk
gelen başkanlığınızda başarı-
lar diliyorum." dedi.

Türk ve Bulgar
müzisyenler 

“Cumhuriyet"
için çaldı

EDİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi
(TÜ) Devlet Konser-
vatuarı öğrencileriyle

Bulgaristan'ın  Dobrin Pet-
kov Müzik ve Dans Okulu
öğrencileri, 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı dolayı-
sıyla düzenlenen konserde
sahneye çıktı. TÜ Devlet
Konservatuvarı'ndaki kon-
serde, Türk ve Bulgar öğ-
rencilerden oluşan
orkestranın şefliğini TÜ
Devlet Konservatuvarı Mü-
dürü ve Balkan Senfoni Or-
kestrası Şefi Prof. Dr.
Ahmet Hamdi Zafer
ile Dobrin Petkov Müzik
ve Dans Okulu Orkestra
Şefi Prof. Dr. Plamen Pırva-
nov yaptı. Türkiye ve Bul-
garistan milli marşlarıyla
başlayan konserde, klasik
batı müziğinin sevilen eser-
leri seslendirildi. Konseri,
TÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu, Bulgaristan'dan

gelen heyet ve öğrenciler
ilgiyle izledi.  www.haber-
ler.com’a göre; müziğin ev-
rensel duygusunun
sınırları ortadan kaldırdı-
ğını belirten Zafer, "Bulgar
ve Türk öğrencilerimiz bir
arada tek sahnede buluşu-
yor. Bu bizim için bir ilk.
İnşallah böyle projelerin
artmasını istiyoruz. Bu tarz
projeler Balkanlar'da hem
üniversitemizin hem şehri-
mizin hem de ülkemizin
tanıtımına büyük fayda
sağlıyor. Filibe ve Edirne
ortak kültüre sahip iki eski
şehir. Konserimizle kardeş-
lik kapısı daha da büyüye-
cek." dedi. Prof. Dr.
Pırvanov da güzel bir pro-
jeye imza atıldığını ifade
ederek, "Türkiye'nin milli
bayramı olan 29 Ekim'de
onlarla birlikte yapacağı-
mız konser için çok mutlu-
yuz ve gurur duyuyoruz.
İleriye doğru beraber çalış-
malarımız daha da arta-
cak." diye konuştu.

Edirne’de Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu
Edirne’de, Trakya Üniversitesi ev sa-
hipliğinde, Sultan 2. Bayezid Külliyesi
Sağlık Müzesi'nde 1. Uluslararası Bal-
kan Tıp Eğitimi Sempozyumu düzen-
lendi.Tıp eğitimi ve uygulamalarının

Sultan 2. Bayezid Külliyesi Tıp Med-
resesi’nde başlangıcının 531. yılında,
Trakya Üniversitesinin ev sahipli-
ğinde ve Trakya Üniversiteler Birliği
iş birliğinde “Tıp Eğitimi Programları-

nın Akreditasyon Süreçleri” temasıyla
“1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi
Sempozyumu”, Trakya Üniversitesi
Sultan 2. Bayezid Külliyesi Sağlık Mü-
zesi’nde gerçekleştirildi.
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GİRNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Programa, KKTC İçişleri
Bakanı Ayşegül
Baybars, TDBB Başkanı

ve Konya Büyükşehir
Belediye Başkanı Uğur
İbrahim Altay ile üye beledi-
yelerin başkanları, Kıbrıs
Türk Belediyeler Birliği ve
Güzelyurt Belediye Başkanı
Mahmut Özçınar ile üye
belediyelerin başkanlarının
yanı sıra, Moldova,

Kırgızistan, Bosna Hersek'ten
yerel yönetim temsilcileri
katıldı.
www.timebalkan.com’dan
alınan bilgilere göre; KKTC
İçişleri Bakanı Baybars,
TDBB'nin Yönetim Kurulu
Toplantısının KKTC'de ger-
çekleştirilmesinin hem yerel
yönetimlerin güçlendirilmesi
hem de Türk dünyası arasın-
daki sarsılmaz bağların güç-
lendirilmesi açısından son
derece önemli olduğuna dik-
kati çekti.  TDBB olarak yeni

dönemde ilk yurt dışı toplan-
tısını gelenek olduğu üzere
KKTC'de gerçekleştirdikleri-
ni belirten Altay, TDBB'nin
2000'de Azerbaycan'da kuru-
luşuna karar verildiğini ve
2003'te fiilen hayatına başla-
dığını söyledi. Altay, "Şu an
itibarıyla 30 ülkeden 1170
belediye üyemizdir. Yönetim
Kurulu toplantılarını da 11
ülke bir arada gerçekleştiri-
yoruz. Bugün burada 6 ülke-
yiz. Türkiye, KKTC,
Kırgızistan, Bosna Hersek,

Moldova Gagavuz Özerk
Yeri'nden belediye başkanla-
rımızla toplantımızı gerçek-
leştiriyoruz." dedi. KKTC'de
bulunan ve 28 belediyeden
oluşan yapıyla Kıbrıs Türk
Belediyeler Birliği'nin çalış-
maları içerisinde yer almaya
çalıştıklarını kaydeden
Özçınar, "Türk dünyasına
üye 22 belediyemiz var.
Diğer üye olmayan belediye-
lerimizi Türk dünyası safla-
rında birleşmeye davet edi-
yoruz." dedi.

Türk Dünyası Belediyeler 
Birliği Girne’de toplandı

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Üye Belediyeler
Toplantısı, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Kuzey

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kentinde gerçekleştirildi

Geçen hafta
bir kitap
tanıtımına

konuşmacı olarak
davet edildim.
Sabina Voloder-
Striniç’in Bacıyan
adlı kitabı tanıtıl-
dı. Hani, Asr-ı
Saadet kadınları,
Hazreti
Peygamberimizin
(sav) en yakın çevresindeki
kadınlar, Şeyhü’l Ekber ve
Hazreti Mevlana çevresindeki
kadınlar, Suriye, İran, Osmanlı
Devleti sufi ve veli kadınlar,
Bosna Hersek’in inançlı kadın-
ları. Yereller hariç, diğerleri
hakkında iyi kötü bilgilerimiz
vardı. Hani biyografileri.
Özellikle Amine Hatun, Hatice
Anamız, Fatıma Anamız değil
mi? Kendimi iman edenlerden
saydım, iman edenlerin annele-
ri Peygamberimizin eşleri
değil mi? Ezberimizde var
hayat hikayeleri. Peki, ezber
ötesine hiç gittik mi? Hani
dedem hacı, büyük dedem
vaizdi, ben Kadir gecesi arife-
sinde oruç tutuyorum, meditas-
yon yapıp iyi insanım diyen
Müslümanlardan bahsetmiyo-
rum. Sünneti, imanı,
İslamiyet’i dilden düşürmeyen,
“imanölçer” diye bir alet icat
edilirse (madem elektronik
zikir aleti var, namaz kıldıran
seccade var, hayran olacağımız
bir sonraki teknoloji icadı
“imanölçer” olur; öyle ki
sokakta birinin yanından
geçerken aleti ona doğru uza-
tıp iman derecesini ölçeriz) tuz
ekmek yerine onu satın alırız.
Kamu taşıtlarında, camilerde,
işyerlerimizde, sohbetlerimizde
de kullanışlı olur; şimdilik
sadece göz kararıyla ölçüyoruz
el âlemin imanını ve ispatları-
mızı kahvemizi, çayımızı
yudumlarken başkalarıyla pay-
laşıyoruz. Hem teşhis koyuyo-
ruz hem de hemen perhiz ve
tedavi yöntemlerini veriyoruz.
Bedava. Kimse bizden isteme-
den, çok iyi olduğumuz için,
millete iyilik istediğimizden.
Telkin, dava diye. Dayatma
dayıları. Kendim dâhil.

HAYAL KIRIKLIĞI

Herkesten daha kötü olduğumu
fark edince öyle bir hayal
kırıklığına uğradım ki inana-
mazsınız. Güya hoşgörülüyüm,
kendimi buna ikna ettim, el
âlemin hayatına karışmadığı-
ma, herkese güzel bir şekilde
hitap ettiğime, çalıştığıma
falan kendimi inandırdım.
İman, İslam, ihsan varmış…
Namaz, oruç, zekât, sadakalar-
la kendi kendimi avutuyorum.
Yalan söylememeye kararlı-
yım… Geç bunları Amina,
kendi kendine yalan söylüyor-
sun. Hani, en güzel örnek
Peygamberimiz, en güzel
örnek müminlerin anaları.
Tefekkür, zikir, bilgi… Bir de
tevazu. Hiç havalı değilim, siz
de biliyorsunuz. Yani, bir yere
davetli olup geldiğimde beni
kendimce uygun bir yere yer-
leştirmediklerinde burun kıvı-
rıyorum, bu doğru, başköşeye
de oturmam. Fakat bu mesleği-
min, yaptığım işlerin gerektir-
diği bir şey… Hay Allah, nef-
sim öyle kabardı ki az kalsın
kendi kendimin elinden öpe-
sim gelecek. Hadi sen burnunu
bildiğin gibi yap, kıvırma
artık, hedefe vur. Kıvırıyorum,
doğru, kendini dev aynasında
gördükten sonra gerçekle yüz-
leşmek hiç de kolay değil.
Hem de onu açıkça dile getir-
mek. Peki Hatice
Hazretleri’nin hayatı hakkında
siyerlerde olmayan, hadislerde
zikredilmeyen fakat doğru,
güvenli ve yeni bir bilgi edin-
din mi ki o kadar etkilenmiş-
sin? Hayır, hep bilip tekrarla-
dığım fakat düşünmediğim bir
konu. Belki bunu düşünmemin
sebebi, son zamanlarda, özel-
likle Müslüman feminist çev-
relerde (bu da varmış!) çok
evlilik ve Aişe Anamızın evli-
lik çağının eleştirel şekilde
gündeme getirilmesiyle alakalı.

Feminist değilim, pes etmeyin.
Feminizmin tekfircisi gibi bir
şeyim, birkaç adım ötesinde
yani. Peygamber Efendimizin
yirmili yaşlarda evlendiğini
biliyoruz. Çoğu rivayete göre
25 yaşındaymış. Hatice
Hazretleri ise kırkı geçmiş bir
duldu. Tüccar. İş kadını yani.
Ve Hazreti Peygamberimizin
sadece onunla çocuk sahibi
olmuştu (bir de cariyesi
Mariye’den İbrahim adında,
küçük yaşta vefat eden bir
oğlu vardı.)

BİLDİĞİMİZ ŞEYLER

Ee, bildiğiniz şeyleri dile geti-
riyorum. Bir de Hatice
Hazretleri’nin sağlığında başka
bir kadınla evlilik yapmadığını
da biliyoruz. Şimdi kendi ken-
dime sordum, evlilik çağına
gelmiş oğlum bana; “Anne,
ben kırklı yaşlarda bir iş kadı-
nına âşık oldum, onunla evlen-
mek istiyorum” dese ne yapar-
dım? Bir de kadının dul oldu-
ğunu bilsem… Bin bir yemin,
bağırma, çağırma, ağlama,
kadını tüm silahları bir araya
getirerek vazgeçirmek için
yapmayacağım bir şey kalmaz-
dı. Hoşgörülüymüşüm, bir de
Müslüman. Veya başarılı bir iş
kadını olan kırklı yaşlarda dul
yeğenim veya kuzenim olsa…
Bana gelip de “Ay çok dürüst
bir genç var, yirmili yaşlarda,
öksüz, yetim büyümüş, fakir
doğrusu, çalışkan amma…
Onunla evlenmek istiyorum.
Hatta kendisine evlilik teklif
ettim” dese, şoktan açılan ağzı-
mı oynatabildiğim gibi “Sen
delisin! Orta yaş krizi!
Psikiyatriste, psikoloğa falan
gittin mi” diye bağırarak tele-
fonuma sarılıp tanıdığım bir
psikiyatrist, psikolog ve üfü-
rükçüyü arardım. Veya üçünü
bir arada. Nefes nefese, hıçkı-
rıklara karışmış yüksek sesle
mevzuu dile getirirdim karşı-
dakine. Ben, hoşgörülü
Müslüman. Peygamber
Hazretlerini ve iman edenlerin
annelerini, izlediğini iddia
eden biri. Veya çevremde
böyle bir evliliğin ortaya çıktı-
ğını duysam, kafamı sallayıp
ağızımı çalkalardım
(Hollywood yıldızları hariç,
onlara her şeyi yakıştırıyo-
rum). İftira olmasa gıybet, ölü
kardeşimin etinden yemiş gibi
olurdum. Fakat orada zaman
farklı, Cahiliye Dönemi Arap
Yarımadası, durum farklı, kül-
tür, görenek gelenek falan…
Ne zamanı, ne durumu, ne
görenek geleneği? Yeni doğ-
muş kız çocuklarını sağ iken
gömüyorlarmış… Çevrenin
kuralları dışına çıkıp da evlen-
miş Âlemlerin Nuru!
Peygamberin sözlerine inana-
rak ilk iman eden şerefine nail
olmuş “çalışan” kadınla evlen-
miş. Kızlarının anası olacak
kadınla. Ben buna mı dil uza-
tacaktım? Burada mı bir anor-
mallik görüyorum? Sonuçta,
bana ne başkasının mahremi-
yetinden, tercihinden? Fakat
Peygamberimiz ve hane ehli sö
zkonusu olunca, örnek, ibret
almam için onu öğrenip düşün-
mem gerekiyor. İslamiyet’te
çok evlilik ve
Peygamberimizin Hatice
Hazretleri’nin vefatından sonra
Aişe Hazretleriyle evlendiğin-
de Aişe anamızın yaşı hakkın-
da olumsuz veya olumlu bir
şekilde tartışacağımıza, ilk
örneğin, ilk sünnetin ne oldu-
ğunu hatırlayıp hatırlatmamız
daha uygun olmaz mı? Hatice
Anamızın aynasında kendimizi
görsek, boyutlarımızı anlasak.
Sussak. İddialı konuşmasak
bari. Fabrika ayarlarına
dönsek…

Amine Siljak JESENKOVİC

HATİCE 
ANAMIZIN 

AYNASI

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sultanbeyli Belediyesi tarafından
bu sene 7.'si düzenlenen
Uluslararası İstanbulensis Şiir

Festivali’ne Barış Pınarı Harekatı
damgasını vurdu. Festivale katılan
Kuzey Makedonyalı kadın şair
Leyla Şerif Emin, "Allah bu vatanı
korusun" diyerek asker selamı verdi.
Salonda duygusal anlar yaşanırken,
kadın şair dakikalarca alkışlandı.
Sultanbeyli Kaymakamı Metin
Kubilay, “Bütün terör örgütlerini

kınıyoruz ve buradan kahraman
Mehmetçiğimize selamlarımızı, sev-
gilerimiz gönderiyorum” diyerek
asker selamı verdi. Öte yandan festi-
vale katılan Kuzey Makedonyalı şair
Leyla Şerif Emin de şiirini okuma-
dan önce , "Allah bu vatanı korusun"
diyerek Barış Pınarı Harekatı’ndaki
Mehmetçiğe asker selamı ile destek
verdi. Salonda duygusal anlar yaşa-
nırken, kadın şair dakikalarca ayakta
alkışlandı. www.timebalkan.com’un
haberine göre; gecede Şükriye
Tutkun, Balkan türkülerini
seslendirdi. 

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Sultanbeyli Belediyesi tarafın-
dan bu sene 7. si düzen-
lenecek olan Uluslararası

İstanbulensis Şiir Festivali, 23-25
Ekim tarihleri arasında
“Balkan Esintileri” temasıyla
gerçekleştirildi. Festival, Barış
Pınarı Harekatı’na destek için
vatan şiirleriyle başladı. Festivale;
Arnavutluk’tan Jolanda Lila
Tusku, Bulgaristan’dan Resmiye
Mumin, Bosna Hersek’ten Asmir
Kujovic ve Cemalettin Latiç,
Hırvatistan’dan Ervin Yahiç,
Karadağ’dan Flutur Mustafa,
Kosova’dan İbrahim Aslan, Kuzey
Makedonya’dan Leyla Şerif,
Romanya’dan Hayat Memiş,
Sırbistan’dan Milica J. Lilic,
Yunanistan’dan Maria Koulouri
olmak üzere yurt dışından
toplamda 11 şair konuk oldu.
Galanın ardından şairler, festivalin
ikinci gününde Sultanbeyli’de
eğitim veren okullarda öğrenciler-
le buluştu ve şiir okumaları ile
söyleşiler gerçekleştirdi.

Leyla Şerif'ten 'Asker Selamı'

Sultanbeyli
Belediyesi

Balkan şairlerini
buluşturdu

İSTANBUL
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bayrampaşa
Belediyesi, Bosna-
Hersek’in kurucu

Cumhurbaşkanı Aliya
İzzetbegoviç’in vefatının
16. yıl dönümü münasebe-
tiyle Aliya İzzetbegoviç
Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi Konferans
Salonu’nda anma progra-
mı düzenledi. www.haber-
ler.com’a göre: İstiklal
Marşı ve saygı duruşu ile
başlayan program Kur’an-
ı Kerim tilaveti ve açılış
konuşmaları ile sürdü.
Konuşmaların ardından
Aliya İzzetbegoviç Kız

Anadolu İmam Hatip
Lisesi öğrencileri, Aliya
İzzetbegoviç ile ilgili şiir-
ler okudu. 

“BİLGE BİR 
LİDERDİ”

Aliya İzzetbegoviç’in
hayatını anlatan belgesel
film gösterimi ile sona
eren programa
Bayrampaşa Belediye
Başkanı Atila Aydıner’in
yanı sıra Bayrampaşa
Kaymakamı Dr. Soner
Şenel, Bayrampaşa İlçe
Milli Eğitim Müdürü Dr.
Abdülaziz Yeniyol,
Bayrampaşa Müftüsü
Yılmaz Küçük ve AK Parti
Bayrampaşa İlçe Başkanı

Ersin Saçlı ile öğretmen ve
öğrenciler katıldı.
Dünyanın İslami, insani ve
siyasi konularda Aliya
İzzetbegoviç’ten öğrenece-
ği çok şey olduğunu belir-
ten Başkan Aydıner,
“Aliya İzzetbegoviç her
şeyden önce bir düşünür-
dü. Onun insanlığın
evrensel sorunları üzerin-
de düşünen, Müslüman
bir mütefekkir olduğunu
asla unutmayacağız.
İzzetbegoviç’in hayatını
çok iyi anlamak ve çok iyi
anlatmak zorundayız.
Çünkü ‘gökyüzünün
öğrencisi, yeryüzünün
öğretmeni’
İzzetbegoviç’ten öğrene-
ceklerimiz çok fazla” dedi.

Bilge Kral, İzzetbegoviç
Bayrampaşa’da da anıldı
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Prof. Dr. Ata ATUN

GEÇMİŞTEN 
DERS 

ALMAK 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Mec-
lisi Başkanı Dr. Sibel Siber Kıbrıs
Türk gazetelerinin geriye dönük ar-

şivi oluşturmaya başladıktan sonra bir araş-
tırmacı olarak bu arşivden çok
yararlanmaya başladım. Geçen aylarda Kıb-
rıs Rum Temsilciler Meclisinde 15-22 Ocak
1950 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
Plebisit kararının Rum okullarında anılması
konusunda yasa yapılınca söz konusu arşivi
karıştırmaya başladım. O günlerde Kıb-
rıs’ın durumu neydi, niye Plebisit yapılı-
yordu, Türk Rum ilişkileri ne düzeydeydi,
sıkıntılar ne idi gibi sorular kafamda, arşivi
taradım. 

BERBAT TÜRK 
RUM İLİŞKİLERİ 

“Geçmişte Rumlarla birlikte mutlu yaşıyor-
duk” yalanını ve balonunu yaymaya çalı-
şanların aksine hiçte iyi değilmiş ilişkiler.
Rumlar çoğunluk olarak ele geçirdikleri iş-
yerlerinde, kamuda, yarı kamuda ve benzeri
yerlerde işe alınmış hiçbir Türk yokmuş.
Sokak isimlerindeki Türkçe adlar kaldırıl-
mış ve yerlerine Rumca adlar konarak sa-
dece Rumca ve İngilizce yazılıymış sokak
isimleri. 13 Ocak 1950 tarihli HÜRSÖZ ga-
zetesindeki “Atina’dan gelen bir Yunan ga-
zetecisi ile mülâkat” başlıklı yazı kelimesi
kelimesine aşağıdadır.  Gerçekte bu yazı 67
sene evvelki durumu net bir şekilde gözler
önüne sererken, aramızdan bazılarının da
Rum ağzıyla konuşup, çanak tuttuğu “Türk
askerinin adadan gitmesi” ve “Türkiye’nin
garantörlüğünün kaldırılması” durumda ba-
şımıza geleceklerin kehanetinde de bulun-
maktadır. HÜRSÖZ, 13 Ocak 1950:
“…. Dün gazetemizin imtiyaz sahibi ite
Atina’da çıkan “ Akropolis” gazetesinin,
plebisit için Kıbrıs’a göndermiş olduğu
temsilcisi Bay Thom Tsakirides arasında
bir konuşma yapılmıştır. 15’inde yapılacak
plebisit için adaya gelmiş bulunduğunu be-
lirten Bay Tsakirides, Kıbrıs Türklerinin
neden Yunanistan’a İlhak istemediklerini
öğrenmek istemiş ve gazetemiz imtiyaz sa-
hibi tarafından verilen izahatı dinledikten
sonra şu suali sormuştur.
-Kıbrıs Türkleri ne istiyorlar? İlhak isteme-
diklerine göre Kıbrıs’ın geleceği için ne dü-
şünüyorlar?
İmtiyaz sahibimiz bu suali şu şekilde ce-
vaplandırmıştır:
-Kıbrıs Türk halkı bu günkü siyasî ahval
tahtında statükonun muhafazası var. Fakat
Kıbrıs’ın herhangi bir el değiştirmesi icap
ederse burasının Türkiye’ye ilhakı talebin-
dedir.
Bay Tsakirides bunun üzerine demiştir ki:

YUNAN HALKINA 
SUNULAN SAFSATA

Kıbrıs Türkleri Türkiye’yi, Rumlar ise Yu-
nanistan istediklerine bakılırsa (Türk -
Yunan dostluğu ve sıkı münasebetlerini dü-
şünerek) şu halde Adada müşterek ve sem-
bolik bir Türk-Yunan idaresi kurulmasına
ne dersiniz? İmtiyaz sahibimiz bu sual üze-
rine böyle bir fikri ilk defa olarak işitmekte
olduğunu ve sayın meslektaşımızın bu
nokta-i nazarın İçendi gazetesinde Yunan
halkına sunmasını ve neticesini görmesini
tavsiye etmiş ve sözü başka bir safhaya inti-
kâl ettirerek Türk-Yunan dostluğuna rağ-
men adadaki Rum unsurunun Türk
halkından her zaman uzak ve iki cemaatin
daima birbirlerine yaklaşmaktan kaçınmala-
rının sebeplerinden Rum ileri gelenlerini ve
siyaset adamlarını mesul tutmuştur. Türk
halkına reva görülen ayrı ve düşmanca
muameleye küçük bir misal olmak üzere,
Türk ve Rum halkının ödenekleri ile idame
olunan Lefkoşa ve diğer kazalardaki elek-
trik şirketlerinde memur ve işçi olarak bir
tek Türkün çalıştırılmamasını göstermiştir.
Lefkoşa gibi nüfus bakımından önemli bir
Türk varlığına sahip bulunan bir yerde bile
Başkan Yardımcısı’nın Türklerden seçilme-
yişini ve Türk sokaklarının imarının ihmali
ile bazı sokak isimlerinin yalnız Rumca ve
İngilizce yazılmış olmasını ve daha birçok
bunlara benzer ufak ve fakat çok önemli
meseleleri ve haksızlıkları zikreden başya-
zarınızın bu pek haklı tenkitleri karşısında
Bay Tsakirides, Yunan iradesinde bunların
olmayacağını tahmin ettiğini belirtmiştir!!
Adadaki müteaddit Yunan şirketlerinde de
Türk işletmemek ve Türkü hakir görmek
prensibinin esas tutulduğunu ve binaena-
leyh Türk halkının bu gibi vaadlere asla al-
danmayacağını açıkça belirten gazetemiz
başyazarının kati ifadesi karşısında Yunan
gazeteci dostumuz, genel politika mev-
zuuna geçmiş ve dünya keşmekeşi içeri-
sinde Türk-Yunan dostluğunun lüzum ve
ehemmiyetini belirterek kendisinin bu dost-
luğun şiddetli müdalilerinden olduğunu
açıklamış demiştir ki:…” “Anlayana sivri
sinek saz, anlamayana davul zurna az”
demiş atalarımız. Umarım bu yazıyı okuyan
art niyetliler, geçmişimizden bir kesiti öğre-
nirken, geleceğimizin de nasıl olabileceğini
ve Kıbrıs sorununun 1974 yılında değil,
bundan bir asır önce başladığını, Kıbrıslı
Türklere reva görülen zorluk ve mezalimi
anlayabilirler.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından
Karadağ’ın kuzey kesiminde yoğunluklu olarak Boşnak ve Arna-
vut ailelerin yaşadığı Sancak Bölgesinde 50 çiftçi aileye örtüaltı

sebze yetiştiriciliğini destekleme amacıyla sera temin edildi

ROJAYE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Karadağ’ın Sancak Bölge-
sinde yer alan Biyelo Polye,
Plevlya, Berane, Plav, Gu-

sinye ve Rojaye şehirlerinin kırsal
kesimlerinde yaşayan ve ekono-
mik durumu iyi olmayan aileler
işsizlik ve maddi sıkıntılar yüzün-
den dış göç veriyor. TİKA, dış
göçü önlemek, çiftçi ve üreticiyi
ekonomik olarak güçlendirmek
bunun yanında da tarımsal üre-
timi çeşitlendirmek amacıyla uy-
guladığı Örtüatı Yetiştiriciliğin
Desteklenmesi Projesi ile hem is-
tihdam hem de hane gelirlerine
katkı açısından oldukça önemli
bir alternatif gelir getirici faaliyeti
teşvik ediyor. e elverişli olmadığı
dönemlerde ürünlerin ekonomik
olarak yetiştirilmesini olanaklı kı-
larak üretim ve paralelinde hane
gelirlerinin artması ayrıca yıl içe-
risinde düzenli bir işgücü kullanı-
mını da sağlaması açısından
önemli bulunuyor. Seracılık ile
tüm yıl boyunca ürün üretiminin

sağlanması avantajına ilaveten,
hanelerin kendi ihtiyaçlarını da
dışarıdan satın almak yerine sera-
cılık ile elde edebilmesi sayesinde
sebze teminine yönelik hane gi-
derlerinde ortalama yüzde 15
düşüş bekleniyor. Dolayısıyla,
proje ile ailelerin hem kendi ihti-
yaçları karşılanacak hem de satıp
gelir elde edebilmeleri sağlanacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR
YAŞAM

Biyelo Polye şehrinde düzenlenen
temsili teslim törenine Biyelo
Polye Belediye Meclis Başkanı
Abaz Dizdareviç, Belediye Başkan
Yardımcısı Nermin Beçiroviç,
Podgoritsa Program Koordinatörü
Muhammed Ünal ve ihtiyaç sa-
hibi aileler katıldı. Törende konu-
şan Belediye Meclis Başkanı Abaz
Dizdareviç; TİKA’nın devamlı Bi-
jelo Polje ve Karadağ halkına yar-
dım ettiğini ve sera tahsisi gibi
tarım alanında hayata geçirdiği
birçok proje için minnettar olduk-
larını ifade etti. Bu desteklerin en

fazla ihtiyacı olan nüfusa, kırsal
bölgede yaşayan ve tarımın temel
gelir kaynağı olduğu insanlara
ulaşmasının çok önemli olduğu-
nun altını çizdi. Bu sayede, herke-
sin çiftçilerin hayat koşullarının
iyileştirilmesi için birlikte çalıştı-
ğını, bölgede yaşanan göçlerin
önüne geçmek sureti ile sürdürü-
lebilir bir yaşamın oluşturulma-
sına katkı sunulduğunu ifade etti.  

KIRSAL KALKINMAYA
DESTEK

TİKA tarafından 2010 yılından
beri hayata geçirilen tarım projele-
riyle; Karadağ genelinde yaklaşık
320 çiftçi aileye yönelik meyvecili-
ğin geliştirilmesi, 135 aileye sebze
üretimini teşvik amacıyla sera
desteği, hijyenik koşullarda ve
modern teknoloji ile zeytinyağı
üretimine yönelik mikro bazlı
zeytin işleme tesisi kurulması pro-
jeleri hayata geçirildi. TİKA ger-
çekleştirdiği  kırsal kalkınma
projeleri ile 2000’den fazla kişiye
ulaştı.

Esra BALKAN

Bölge 1463 yılında Fatih Sultan Meh-
met tarafından feth edilmiştir.Boş-
naklar İslamiyet’i kabul etmiş ve

Müslümanlığın gerektirdiği şekilde aile ya-
pılarını oluşturup korumaya çalışmışlardır.
1878 yılında Avusturya - Macaristan İmpa-
ratorluğuna bağlanarak ne yazık ki toprak-
larımızdan çıkmıştır.

KOMŞULARIMIZDAN 
ZARAR GELMEZ

Sırp komşularımızdan bize zarar gelmez
düşüncesi ile hareket eden Boşnak kadınla-
rımız savaşa hazırlıksız yakalanmalarına
sebep olmuştur. Çok acı tecrübeler ve be-
deller ödeyerek öğrenecekleri bir kader
beklemektedir maalesef Bosna’nın hüzünlü
kadınlarını. 1992`de bağımsızlıklarını ilan
ettikten sonra, nüfuslarının çoğu Müslüman
olan Bosna şehirleri birer birer kuşatılmaya,
bombalanmaya ve yağmalanmaya başlanır.
Yüz binler, milyonlar evlerini yurtlarını
terk eder. Geride kalanlar için ise inanılmaz
katliamlar, işkenceler, açlık susuzluk ve
temel gıda ve tıp malzemelerinden yoksun
bir hayat başlar. 
Erkekler toplama kamplarına götürülür, ki-
misi oralarda can verir, kimisi kaçarken öl-
dürülür. Kimisi de elleri arkalarından
bağlanarak önce haince dövülür, sonra teker
teker kurşuna dizilir. Kadınlar çocukları ile
birlikte ayrıca kamplara götürülüp, genç
kızlara ve kadınlara hamile bırakılana kadar
tecavüz edilir. Korkunç bir etnik temizlik
ve aşağılamaya, psikolojik teröre maruz bı-
rakılırlar. Saraybosna ve Srebrenitsa düşer.
Saraybosna tamamen kuşatılır. Şehre giden
bütün yollar, havaalanları da dahil olmak
üzere kesilir... Yaşamak için gerekli hiç bir
malzemenin şehre girmesine izin verilmez.
"Savaş yıllarına kadar Bosnalılar, Os-
manlı’dan gelme bir hoşgörü ile herkesi
kendileri gibi zannetme eğilimi içinde ol-
muşlar. Bu zamana kadar Sırplarla ve Hır-
vatlarla evlenmiş, kız alıp kız vermiş,
alışveriş ve iş ortaklığı yapmış, aynı yemeği
paylaşmış, arkadaş olmuş, aynı okula git-
miş, komşuluk etmişlerdir".
Ellerinde bu vahşeti durdurmak için güç bu-
lunduranlar, bu zulmün yaşanmasına göz
yumdukları için, tecavüze uğrayan genç
kızların yüzlerine bakmaktan utanmalıdır.
Bu utancı onlar değil, aslında olaya seyirci
kalan bütün insanlık yaşamalıdır. 

TARİH KADER DEĞİLDİR

Tünelden bir milyondan fazla gidiş geliş
yapıldığı ve yaklaşık 20 milyon ton yiye-
cek, büyük zorluklar ve zahmetlerle maki-
neli tüfekler, mühimmat sandıkları, tıbbi ve
insani malzemenin Saraybosna`ya taşındı-
ğını belirtiyorlar. 
Yaşanan bu katliamda;

Bu savaşta 200 bin ila 400 bin insan öldü-
rüldü. 
20 binden fazlası hala kayıp. (Yani toplu
mezarlarda kimlikleri henüz teşhis edilme-
miş.)
2 milyon kişi göç etmek zorunda kaldı.
20 bin ila 50 bin kadına tecavüz edildi.
1000 ila 2000 babası belli olmayan çocuk
doğdu.
Bir kadının tecavüze uğraması, eşini - ço-
cuklarını kaybetmesi ağır bir trafik kazası
geçirmiş ve tüm kemikleri kırılmış gibi his-
settireceğini söyleyen ruh sağlığı uzmanla-
rımız yaraların çok uzun yıllar boyu
Bosnalı kadınlarımızın hayatında yer aldı-
ğını belirtmektedir. Yaşanan bu zulüm ve
kadınlara yönelik yapılan tüm taciz ve teca-
vüzü şiddetle kınıyorum.

TİKA, KArAdAğlı
çiftçileri de unutmadı

İLHAN ŞAKİROĞLU
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Uluslararası Balkan ve Türk İş
Dünyası Derneği (BATÜ-
DER) Güzelbahçe Belediye

Başkanı Mustafa İnce’yi makamında
ziyaret etti, başarılar diledi. İki dö-
nemlik süreçten sonra üçüncü dö-
nemde de önemli projelere imza
atacağı temennisinde bulunan Baş-
kan Akın Kazançoğlu,“ Uzun yıllar
bu bölgede yaşamış birisisiniz ve bu
bölgede Belediye Başkanı olmak
ayrı bir gurur kaynağıdır sizler için.
Biz 5 yıllık bir derneğiz. Birçok İş
dünyası ve meslek kollarından
üyeyi içimizde barındırıyoruz. Aktif

bir derneğiz, üyelerimizin çoğun-
luğu genç girişimcilerden oluşuyor.
Tecrübeyle dinamizm mi karıştıra-
rak bir yapı oluşturduk. İzmir’imiz
için ülkemiz için çalışıyoruz. Sizlerle
de her konuda iş birliğine, desteğe
hazırız, yanınızda olduğumuzu bil-
menizi isteriz. Bir telefon kadar siz-
lere yakınız, sizlerle her konuda
çalışmaya hazırız” dedi.

‘STK’LARLA ÇALIŞMAYA
HAZIRIZ’

BATÜDER’i ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu belirten Güzelbahçe Be-
lediye Başkanı Mustafa İnce, “ Önce-
likle sizleri ağırlamaktan mutluluk

duydum. Bu kadar tecrübeli ve genç
insanların bir arada olması İzmir
için büyük bir kazanımdır. Güzel ça-
lışmalar genişleyerek ve büyüyerek
artacaktır. Bizlerde yerel yöneticiler
olarak sivil toplum örgütlerimizi her
zaman destekliyor ve çalışmalarında
yanında oluyoruz. Ortak yapılacak
her türlü projede katkımızı koyaca-
ğımızı bilmenizi isteriz. Sizin gibi iş
dünyasından insanların oluştur-
duğu bu tür yapılar, kendi içerisinde
de büyük istihdamlar oluşturmakta.
Bizlerle özellikle iş konusunda yapa-
cağınız her türlü projede desteğimiz
tamdır. İlçemiz için ilimiz için her
türlü ortak projeye hazır olduğu-
muzu bilmenizi isteriz” dedi.

BATÜDER’den Başkan 
Mustafa İnce’ye ziyaret

Bursa’da 
“Türk-Arnavut
Kültür Günü” 

kutlamaları

BURSA - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bursa‘da “Türk-Arnavut Kültür Günü” etkinliklerle kutlandı. Kortej yü-
rüyüşüyle başlayan etkinlikte Bursa Büyükşehir Belediye Bandosu eşli-
ğinde yöresel kıyafetleri halk oyunu ekipleri gösterileri sundu. Halk

oyunları ekibi ve vatandaşlar, “birlik halayı” çekti. www.timebalkan.com’un
haberine göre: Zafer Halk Oyunları G.S.K Derneği Genel Sekreteri Ali Akman,
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arnavut kültürünün yaşatılması, sürdü-
rülmesi ve gelecek nesillere aktarılmasını amaçladıklarını söyledi.

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 Ufuk KAYA
DENİZLİ Fahrettin KOYUNCU
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BALKAN GÜNLÜĞÜ

Romanya'nın ev sahip-
liği yaptığı Gençler ve
23 Yaş Altı Avrupa

Halter Şampiyonası'nda 73
kiloda Muhammet Furkan
Özbek, iki Avrupa rekoru
kırarak altın madalya ka-
zandı. Bükreş'teki şampiyo-

nada mücadele eden Furkan
Özbek, koparmada 148 kilo
ile altın, silkmede 181 kilo
ile Avrupa rekoru kırarak
altın, toplamda ise 329 kilo-
luk derecesiyle yine Avrupa
rekorunu kırarak altın ma-
dalya aldı. Aynı kiloda mü-
cadele eden Batuhan Yüksel
de koparmada 135 kilo ile
5'inci, silkmede 177 kilo ile

gümüş, toplamda ise 312
kilo ile Avrupa üçüncüsü
oldu ve bronz madalyayı
kazandı. www.timebalkan.c
om’a göre; Furkan Özbek
ve Batuhan Yüksel, kür-
süde İstiklal Marşı'nı asker
selamı vererek okudu. Mu-
hammet Furkan Özbek,
altın madalya kazandığı ve
İstiklal Marşı'nı

dinlettiği için büyük onur
duyduğunu söyledi. Antre-
nörlerinin ve Halter Fede-
rasyon Başkanı Tamer
Taşpınar'ın kendisine
büyük destek verdiğini be-
lirten milli sporcu, "Madal-
yamı Barış Pınarı
Harekatı'nda görev yapan
Mehmetçiğe armağan edi-
yorum." dedi.

Romanya'da yapılan Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda
73 kiloda milli halterci, iki Avrupa rekoru kırarak altın madalya kazandı

Romanya’dan iki rekor
ve altınla döndü

MÜSİAD 
AvrupA’yA

BoSnA 
ÜzerİnDen 
AçılAcAk 

SARAYBOSNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

Bosna Hersek Dış Ticaret Odası iş birli-
ğinde düzenlenen forumun açılış
programına, Bosna Hersek Devlet

Başkanlığı Konseyi'nin Boşnak üyesi Sefik
Dzaferovic ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-
can'ın yanı sıra Bosna Hersek Dış Ticaret ve
Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic,
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kur-
tulmuş, MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrah-
man Kaan, MÜSİAD Kurucu Başkanı ve
IBF Başkanı Erol Yarar, İstanbul Ticaret
Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, MÜ-
SİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, MÜSİAD
yetkilileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.
www.timebalkan.com’a göre; forum kapsa-
mında açıklama yapan MÜSİAD İzmir Baş-
kanı Bilal Saygılı, “23. Uluslararası İş
Forumu ile AB pazarı için en cazip yatırım
merkezlerinden biri olan Bosna Hersek’in
sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiye-
line dikkat çekildi. Bosna’da yapılan etkin-
likte ülkenin gıda, tarım ve hayvancılık,
turizm, inşaat, sağlık, metal ve otomotiv,
mobilya ve orman ürünleri olmak üzere 7
sektördeki fırsatlar değerlendirildi. B2B gö-
rüşmelerin de yapıldığı etkinlikte, Bosna
Hersek’in AB ülkeleri ile gümrüksüz ticaret
anlaşmalarının olduğuna dikkat çekilirken,
Bosna’nın iş dünyası için AB’ye ticarette
gümrüksüz giriş kapısı olabileceği vurgusu
yapıldı” dedi. MÜSİAD Bosna Hersek tem-
silciliğinin de düzenlenen tören ile açıldığı
programa MÜSİAD İzmir Şubesini temsilen
MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı’nın
başkanlığında 16 iş insanı katıldı.
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Tarık Sezai KARATEPE

İGMAN DAĞININ
SIRRI: ALİYA!

Sultan Abdülaziz’in gözbebeği
‘Aziziye’de doğdu, Aliya.
16’sında bir liderdi. Kurduğu

Müslüman Gençler Kulübü’nde
‘İhvan’ esintisi vardı. Bosna,
Germen işgaline uğrayınca, Sırp
Çetnikler, Hırvat Ustaşalar ve
Naziler, 100 bin Müslümanı şehit
ettiler. Aliya halkına umut aşıladı.
Dik durmayı, düşmanın karşısına
gözüyaşlı çıkmamayı öğretti. Bosna,
baştansona bir insan hakları labora-
tuvarıydı. Şehitler, gaziler; sürgün-
ler; koparılmış, parçalanmış aileler
ülkesi Bosna. Bir avuç genç, söz ver-
mişti:

Köle OlMaYacağıZ

Komünist Cunta, Bosna’ya, savaş
sonrası 2. yıkımı yaşatıyordu: Aliya
hapse girdi! 5 yıl, okudu okudu…
Lakin naif bedeni ilk hastalığını
küflü, ışıksız, soğuk mapus duvarla-
rında kaptı. Buz kesen havada nehir-
den kereste çekti, kalbi ve dizi, an’a
şahitlik etti. Tito, ilahlık yarışında
geri kalmadı. Bosnalının, ekmeğine
kan doğradı. İslami Manifesto kitabı,
yeniden mahkûm olması için yeter
sebepti.  ‘Sistemi değiştirmek ve
Bosna’da İslam Devleti kurmaya
teşebbüs’ten 5 yıl daha yattı.
Başkentler, Aliya’dan rahatsızdı.
Çünkü Aliya gerçek bir ‘Uyandırma
Servisi’ydi. Bosnalı, iman yüklü
evladını bağrına bastı. Her evde,
kahvede, dükkanda, okulda, camide,
kışlada Aliya özlemi derinleşti.
İslami Manifesto, başucu kitabı oldu.
Olup bitene kayıtsız kalamazdı.
Demokratik Eylem Partisi SDA’yı
kurdu. Savunan Adam’dan duymuş-
tu: “Siyaseti önemsemeyen
Müslümanları, Müslümanları önem-
semeyen siyasetçiler yönetir” İlk
seçimde Cumhurbaşkanıydı. Çünkü
o, Bosna’nın ‘Emin adamı’ ve doğal
lideriydi! Bosna artık bağımsızdı. 85
arkadaşı, Bosna Meclisi’nde tarihe
şahitlik ediyordu. Çok sürmedi. ab,
abd, rus şeytan üçgeni, Çetnikleri ve
Ustaşaları, Müslümanlara saldırttılar.
Belgrad, bölünmeden sonra silah
bırakmamıştı. Müslüman şehirler
yakıldı, yıkıldı. 1 milyon muhacir
yollardaydı. Mezar taşları, Bosna’nın
tapusu idi.

DaYTOn’Da eğilMeDi

Dayton’da eğilmek nedir bilmeyen
bir adam vardı: Aliya! Bosna’ya,
“Anlaşamadık, savaşa devam!” diye-
rek girmek istemiyordu. Bu toprak-
lar, 300 bin şehidi daha kaldıramaz-
dı. Müslümanlara ve Hırvatlara bıra-
kılan topraklar yüzde 51’di. Şeytani
planın 2. devresi sahaya
sürüldü: Müslümanlar, silahlarını
imha edecekler. Yeni silah alacaklar-
sa, ABD patentli ve yedek parçasız
olacak. Astarı bezinden pahalıya
gelecekti. Çeyrek asır avukatlık
yapan Aliya, ‘Hiç olmazsa barış’tan
yanaydı. 300bin mücahid/mücahide
yanı başında şehit düşmüş, 300bin
kere can vermişti Aliya. Tünelden
her sabah halkına un, şeker, yağ taşı-
dı Aliya. Ekmeğini, suyunu bölüştü.
Gizli, alengirli işleri sevmezdi. Alnı
ak, yüzü açıktı. Asaleti nesiller önce-
sinden geliyordu.
Vali dedesi, suçsuz Sırpları,
Almanlara teslim etmemişti.
Malcolm ve Muhammed Ali gibi, o
da kirli savaşta masumları öldürmeyi
reddetmişti. 2003… Ekim’in 19’u…
Silah taşımaktan nasır tutmuş omzu,
dünya yükünü kaldıramıyordu artık.
Kara toprağa değil, Bosna’nın kalbi-
ne gömüldü Aliya. İnsan selinin her
biriyle hukuku vardı. Elini tutmuş,
dernek kurmuş, iyi/kötü günde yan-
yana durmuş; bir evlat, bir abi, bir
kardeş, bir baba, bir dede, bir dosta
vedaydı bu!

Tetovalı hekim adayları 
sertifikalarına kavuştu
EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi ile Tetova
Devlet Üniversitesi arasındaki
işbirliği çerçevesinde Trakya

Üniversitesi Tıp Fakültesinde iki
hafta boyunca temel tıp bilimleri ala-
nında eğitim gören Makedon öğrenci-
ler, Trakya Üniversitesi
Balkan Kongre Merkezi’nde düzenle-
nen törenle sertifikalarını Rektör Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu’nun elinden
aldı. Trakya
Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi
Senato Salonu’nda düzenlenen törene
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Tıp
Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr.
Mustafa İnan, Dış İlişkiler Uygulama
ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Murat Türkyılmaz, Dış İlişkiler
Ofisi Sorumlusu Öğr. Gör. Nurgül
Yılmaz, Balkan Dilleri ve Edebiyatları
Bölümü Arnavut Dili ve Edebiyatı
Öğr. Gör. Rijete Simitçiu ve Tetova
Devlet Üniversitesinden gelen 17
öğrenci katıldı. Öğrenciler, eğitimler-
de edindikleri bilgi ve tecrübeleri
Rektör Tabakoğlu ile de paylaştı.
www.timebalkan.com’un haberine

göre; tören, farklı kültür, dil ve kim-
liklerin buluşmasına da ev sahipliği
yaptı. Trakya Üniversitesi ev sahipli-
ğinde Türk İşbirliği ve Koordinasyon
Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliği ve
Uluslararası Balkan Üniversitesinin

desteğiyle Trakya Üniversitesi Eğitim
Fakültesi tarafından düzenlenen
STEM eğitimleri kapsamında Kuzey
Makedonya’dan Edirne’ye gelen soy-
daş öğretmenler, Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.

Sevinç Sakarya Maden ve projede
uzman eğitici olarak görev alan
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Eylem Bayır ve Dr. Öğr.
Üyesi Hüsniye Yılmaz da törene katı-
lanlar arasında yer aldı.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitimlerini tamamlayan Makedonya'nın
Tetova Devlet Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri için sertifika töreni düzenlendi

UlUslararası öğrenciler 
Osmanlı Mutfağı’yla tanıştı

PRİŞTİNE/BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi ve Trakya
Kalkınma Ajansı iş birliğiyle
Karaağaç Yerleşkesi’nde hayata

geçirilen Şerbet Evi, kapılarını Trakya
Üniversitesinde eğitim gören uluslar-
arası öğrencilere açtı. Dünyanın dört
bir yanından gelen öğrenciler etkinlik-
te, farklı şerbetleri tadarak, kendi şer-
betlerini hazırladı. Unutulmaya yüz
tutan Osmanlı şerbetini canlandırmak
ve bölgeyi ziyarete gelen turistlere
medeniyetimizin eşsiz lezzetlerini tat-
tırmak için çalışmalar yapan Trakya
Üniversitesi Şerbet Evi, düzenlediği
eğitimler ve sunduğu geleneksel lez-
zetlerle Edirne'nin en önemli turizm
destinasyonu Karaağaç bölgesinin
cazibesini artırmaya devam ediyor.
www.timebalkan.com’un haberine
göre; Proje Koordinatörü ve Trakya
Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
Müdürü Prof. Dr. Ahmet Atakişi,
Şerbet Evi Projesi ile kaybolmuş lez-
zetleri tekrar gün yüzüne çıkarmayı

ve Osmanlı mutfağını dünyaya tanıt-
mayı amaçladıklarını belirterek,
"Yürüttüğümüz çalışmalardan biri de
uluslararası öğrencilerimize Şerbet
Evi’nde şerbetlerin yapımıyla ilgili eği-
timler düzenlemekti. Özellikle Mimar
Kemaleddin’in bu güzel eserinin res-
tore edilmesi ve Osmanlı mutfağının
eşsiz lezzeti şerbetle buluşmasıyla
ortaya çıkan proje sayesinde hem
uluslararası öğrencilerimize Osmanlı
mutfağını tanıtmayı hem de bölgenin
tanıtımına katkıda bulunmayı amaçlı-
yoruz. Bizler öncelikle bir eğitim kuru-
muyuz ve eğitim bizim en önemli
hedeflerimizden biri. Daha önce Türk
öğrencilerimizle yaptığımız etkinliği
şimdi uluslararası öğrencilerimizle
yaparak onlara kültür ve medeniyeti-
mizi yakından tanıtıyoruz ve aramız-
daki ilişkileri güçlendiriyoruz.
Gastronomi hocalarımızın eşliğinde
yapmış olduğumuz literatür taramala-
rında bulduğumuz yaklaşık 300 şerbe-
ti ilk defa bu proje kapsamında ziya-
retçilerle buluşturuyoruz" dedi.

64 farklı ülkeden 4 bin 200 uluslararası öğrenciye eğitim veren ve Türkiye’de en çok Balkanlı öğrenciyi bünyesin-
de barındıran Trakya Üniversitesi, Osmanlı mutfağını uluslararası öğrencileri vesilesiyle tüm dünyaya tanıtıyor

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi, “Bilime
açılan pencere: STEM eğiti-
mi” İçin Edirne’ye gelen

Kuzey Makedonyalı öğretmenleri
uğurladı. Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi tarafından düzen-
lenen, Türk tarihi içinde her
dönemde çok büyük öneme sahip
olan dost ve kardeş ülke Kuzey
Makedonya’daki okullarda görev
yapan, 17 soydaş öğretmenin katıl-
dığı “STEM” eğitim ve etkinlikler
dizisi başarıyla tamamlandı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu, üniversite ev

sahipliğinde, TİKA (Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı) iş birliği ve
Uluslararası Balkan Üniversitesinin
desteğiyle Trakya Üniversitesi
Eğitim Fakültesi tarafından düzen-
lenen STEM Eğitimleri kapsamın-
da, Kuzey Makedonya’dan
Edirne’ye gelen soydaş öğretmen-
lerle, Makedonya dönüşleri öncesi
bir araya geldi.
www.timebalkan.com’un haberine
göre: Trakya
Üniversitesi Balkan Kongre
Merkezi Senato Salonu’nda gerçek-
leşen buluşmada, Kuzey
Makedonya’dan gelen soydaş
öğretmenlere, Trakya Üniversitesi

Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr.
Sevinç Sakarya Maden ve projede
uzman eğitici olarak görev alan
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeleri
Doç. Dr. Eylem Bayır ve Dr. Öğr.
Üyesi Hüsniye Yılmaz da eşlik etti.
Buluşmada, Trakya Üniversitesi ile
Tetova Devlet Üniversitesi arasın-
daki iş birliği çerçevesinde düzen-
lenen eğitimler için Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne gelen
Tetovalı öğrenciler, Trakya
Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan
Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa İnan
ve Dış İlişkiler Uygulama ve
Araştırma Merkezi Müdürü Doç.
Dr. Murat Türkyılmaz da yer aldı.

Kuzey MaKedonyalı 
öğretMenleri uğurladıK

Karadağ 
Başmüftüsü‘nden

İlahiyat Fakültesi’nde 
ilK ders

EDİRNE - BALKAN GÜNLÜĞÜ

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde
dönemin ilk dersiniz, “Tarih
Boyunca Balkanlar ve Türkiye” başlıklı

konuşmasıyla Karadağ Başmüftüsü Rifat Feyziç
verdi. İslamiyet’in ve Müslümanların Balkanlar’da
yüzyıllar boyunca yaşadığı süreçlerden bahseden
Feyziç, Balkan Müslümanlarının güçlü kalması ve
baskılarla karşılaşmaması için Türkiye’nin güçlü
olması gerektiğine dikkat çekti. Rektör Prof. Dr.
Erhan Tabakoğlu ile İlahiyat Fakültesi akademis-
yen ve öğrencilerinin katıldığı etkinlikte bir

konuşma gerçekleştiren
Dekan Prof. Dr. Cevdet
Kılıç “Hepinizin bildiği
gibi Trakya
Üniversitesinin en
önemli misyonlarından
biri Balkanlarla gönül
bağımızı kuvvetlendir-
mektedir. Dolayısıyla
her türlü faaliyetlerimi-
zi Balkanlarla birlikte
yapmaktayız” dedi.
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Balkan Kupası’nda şampiyon olan
Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol
Takımı kupayı Belediye Başkanı Av.

Eyüp Eroğlu'na takdim etti.
www.timebalkan.com’dan alınan bilgilere
göre; Başkan Eroğlu, takımı ve teknik ekibi
başarılarından dolayı kutladı. Tokat tari-
hinde Avrupa’dan gelen ilk kupanın
bu Balkan Kupası olduğuna dikkat çeken
Başkan Eroğlu, “Makedonya’da
yapılan Balkan Kupasında sporcularımız
finalde net bir galibiyetle kupayı Tür-
kiye’mize kazandırdılar. Bundan sonraki
süreçte Challenge Kupasında mücadele
edeceğiz. Macar takımı ile 13 Kasım’da To-
kat’ta maçımız var, onları Tokat’ta misafir

edeceğiz ve 27 Kasım’da da sporcularımız
Macaristan’a giderek maç yapacaklar. İna-
nıyorum ki; her iki maçta da kazanan biz
olacağız. Son 16 Takım arasında kalarak
eleme usulü ile devam edeceğiz ve finale
kadar gidecek ve CEV Challenge Kupasını
da alacağız. Başarıya aç, heyecanlı, dina-
mik bir takımımız var” dedi.
Tokat’ın bir voleybol şehri olduğunu ifade
eden Başkan Eroğlu, “İlimizde birçok başa-
rılı sporcu yetiştirmiştir. Buraya gelen ya-
bancı sporcular dahi buradan iyi yerlere
transfer olmuşlardır. Bu yıl yine ileriye
dönük altyapıya yönelikte birçok sporcu
yetiştiriyoruz. Geçtiğimiz yıl gibi bu yılda
Efeler Liginde Plevnespor adından söz etti-
recektir, buna inanıyor ve güveniyoruz”
diye konuştu.

Balkan
kupası 
TokaT’a

giTTi




