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‘Ülkemizin ve Kıbrıs
Türkleri’nin devre
dışı bırakılmasına
seyirci kalamazdık’
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki
Stav Dergisi'ne Türkiye’nin Balkan ülkelerindeki rolünü anlattı

¥ erdoğan, Türkiye'nin
Libya ile yaptığı anlaşmanın bazı ülkeleri neden o
kadar rahatsız ettiğine ilişkin soruya "Türkiye olarak
Libya konusunda muhatabımız, BM tarafından da
tanınan Milli Mutabakat
Hükümeti ve Başbakanı

Sayın Serrac'dır. Binlerce
yıllık köklü ilişkilere sahip
olduğumuz Libya, bizim
aynı zamanda Akdeniz'de
komşumuzdur. Doğu
Akdeniz'deki hidrokarbon
kaynaklarının aranması ve
işletilmesinde, ülkemizin ve
Kıbrıs Türklerinin devre dışı

bırakılmasına seyirci kalamazdık" yanıtını verdi.
Bosna Hersek'in NATO
yolunu desteklediğine ilişkin sözleri hatırlatılarak,
"Ancak Türkiye'nin
NATO'daki konumu eskisi
gibi güçlü mü? Özellikle
S400 alımı konusundaki

Amerika'nın tutumundan
bahsediyoruz" şeklindeki
soru üzerine Erdoğan,
Türkiye'nin son 67 yıldır
NATO'ya en kapsamlı katkıları yapan, müttefikleriyle dayanışma içinde hareket eden ülkelerin başında
geldiğini belirtti. 8’de

Yunanistan bunu da yaptı
TüTün İskelesİ’nde
97yıllık acı tazelendi…
¥ Samsun'da mübadiller,
mübadelenin 97. yılında
Avrupa Birliği,
Yunanistan ve Türkiye
Cumhuriyeti hükümetlerine seslenerek vizelerin
kaldırılmasını istediler.
Karadeniz Rumeli
Dernekleri Federasyonu
tarafından mübadelenin
97. yıl dönümü nedeniyle
Tütün İskelesi’nde denize
karanfil bırakma töreni
düzenlendi. Törende

Lozan Barış Antlaşması'na
ek olarak 1923'te imzalanan Türkiye-Yunanistan
Nüfus Mübadelesi'nin
ardından göç yolunda
hayatını kaybeden mübadiller Karadeniz'e atılan
karanfillerle anıldı. Ata
topraklarını görmek istediklerini dile getiren
Mübadiller Türkiye ve
Yunanistan arasındaki
vize sınırının kaldırılmasını istediler. 5’te

KOSOVA
Rifat SAİT

Sayfa 3’te

¥ düzensiz göçmenlere karşı
uyguladığı politikalar nedeniyle
dünya kamuoyunun tepkisini
çeken Yunanistan şimdi de yüzen
bariyeri devreye soktu. Yunan
medyasında yer alan haberlerde,
toplam 2 bin 700 metre uzunluğunda olması planlanan bariyerin
yapımı için Yunanistan Savunma

Bakanlığı’nın ihale açtığı belirtildi. Projenin yaklaşık 500 bin
Euro’ya mal olacağı bilgisine yer
verilen haberlerde, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak
bariyerin, 1 metre 10 santim yüksekliğinde olması, üzerinin de
yanıp sönen ışıklarla donatılmasının planladığı ifade edildi. 5’te

Batı Trakyalı soydaşlarımız
29 Ocak’ları unutmayacak!

Srebrenitsa'daki bir okulda
"Çetnikler" paylaşımına tepki
¥ Bosna Hersek'in doğusunda bulunan ve 1995'te
Boşnaklara yönelik soykırımın yaşandığı
Srebrenitsa'daki bir okulda, Sırp öğrencilerin

Çetnik kıyafetleri giyerek
yaptıkları paylaşım büyük
tepki topladı. Srebrenitsa
Belediye Başkan Yardımcısı
Hamdija Fejzic:
"Öğrencilerin yüzde

70'inin Boşnak olduğu bir
okulda böyle bir olayın
yaşanması endişe vericidir.
Okul müdürünün özür
dilemesini ve istifa etmesini bekliyoruz" dedi. 10’da

¥ Yunanistan’da "Türk" adı
bulunan derneklerin kapatılmak
istenmesi üzerine Türk azınlığın 29
Ocak 1988 tarihli direnişi
Gümülcine'de düzenlenen etkinlikle anıldı. "Dünden Bugüne Batı
Trakya'da Türk Varlığı ve 29
Ocaklar" adı altında gerçekleştirilen
etkinlikte, 32 yıl önce Yunan yargısının "Yunanistan'da Türk bulunmadığı" gerekçesiyle isimlerinde
"Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılmasına
yönelik kararın
ardından Batı Trakya
Türk azınlığın 29
Ocak 1988'de gerçekleştirdiği toplu
direniş anıldı. 5’te
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Bosna Hersekli Türkiye Mezunları
Saraybosna’da buluştu
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Bosna Hersek Türkiye Mezunları Derneği (TÜMED) tarafından başkent Saraybosna’da “Sosyal Etkileşim” temasıyla 4. Türkiye Mezunları Buluşması düzenlendi
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uluşmaya, Türkiye’nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç’un yanı sıra Türk
kurumlarının temsilcileri ile eğitimini Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelerde
tamamlayan mezunlar katıldı.
Büyükelçi Koç, Elazığ’daki dep-

remde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. TÜMED’in son
derece heyecan verici bir dernek
olduğunu kaydeden Koç, buluşmanın yüksek katılımla gerçekleşmesinden memnuniyet
duyduğunu vurguladı. Türkiye
ile Bosna Hersek arasındaki ilişkileri bir sunumla anlatan Koç,
“Bugüne kadar yapılanlar, bun-

dan sonra yapılacakların garantisidir.” dedi. Koç, Türkiye’nin
Bosna Hersek’e karşı hoşgörü
göstergesi olan Fatih Sultan
Mehmed’in Ahitnamesi’ne de
değinerek, ahitnamenin iki ülke
arasındaki ilişkilerin yapı taşı olduğunu ifade etti. Türkiye mezunlarının iki ülke arasındaki
gönüllü elçiler olduklarına dikkati çeken Koç, “Zor bir dönem-

den geçiyoruz ve bu nefret söyleminin, aşırı uçların, toleransla
devrilmesi gereken bir dönemdeyiz.” diye konuştu.
www.aa.com.tr’ye göre: TÜMED
Başkanı Merima Smajic de bu
yılki buluşma konseptinin farklı
olduğunu anımsatarak, mezunların fikirlerine ve sosyal sorumluluk projelerine daha geniş yer
verdiklerini söyledi. AA

ydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan ve
Rodoslu ustalar tarafından 19.yüzyılda inşa
edilen Arpaz Konağı (Kulesi) yerli turistlerin ilgi
odağı olmaya devam ediyor. Nazilli’ye bağlı Esenköy’de bulunan, Harpasa
Kalesi’nin eteklerinde Arpazlı Hacı Hasan Bey’in 2.
Mahmut döneminde Rodos’Atan getirdiği ustalara
yaptırdığı yapı son zamanlarda yerli turistler tarafından ziyaret ediliyor. Bazı
kaynaklarda buranın ismi
Arpaz Kulesi olarak da geçerken, Akçay’a kadar uzanan ekili araziyi kapsamı

içine alan büyük çiftlik işletmesinin sahibi, Arpaz
Beyleri tarafından 19.yüzyıl
başlarında inşa ettirildiği
biliniyor. Ancak bölgede 17.
ve 18.yüzyıllara ait, Osmanlı Dönemi kalıntıları ile
karşılaşılırken, kalenin
daha erken bir dönemlerde
yapılıp, sonradan yenilendiği öngörülüyor. Şatoyu
andıran yapı ziyaretçilerin
ilgisini çekerken, yerli turistler de yapıyı ziyaret
ederek tarihe yolculuk
etme fırsatı buluyor.
www.timebalkan.com’un
haberine göre: Aydın Valisi
Yavuz Selim Köşger’in de
ziyaret ederek bilgi aldığı
Arpaz Konağı’nın önümüzdeki dönemde restore
edilerek turizme kazandırılacağı belirtildi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu’ndan depremzedelere başsağlığı mesajı
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alkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri
Mutlu, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve
Türkiye'ye başsağlığı diledi. Edirne
Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ek binasındaki Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu
Edirne Şubesini ziyaretinde, Balkanlar ve Türkiye'nin birbirine geçmiş
bir yapı olduğunu ifade etti. Balkanların aynı zamanda Türkiye demek

olduğunu belirten Canalp, "Edirne
Balkanların başkentidir. Birbirine kenetlenmiş olan bu yapının Edirne'deki parçasını da faaliyete
geçirmiş olacağız." dedi.
www.aa.com.tr’ye göre; Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel
Başkanı Sabri Mutlu da Edirne şubesinin Anadolu ve Balkanlardaki
gençleri, STK'leri kaynaştıracağını
ifade etti. Edirne'nin "Balkanların
başkenti" olduğunu vurgulayan
Mutlu, "Sayın Valimiz bu ruha
uygun olarak burasını bize tahsis
etti. Kendilerine çok teşekkür ede-

riz." dedi. Elazığ depreminin tüm
Türkiye ve Balkanları üzdüğünü belirten Mutlu, şunları kaydetti:
"Ülkemizin, halkımızın başı sağ
olsun. Tüm Türkiye seferber oldu.
Herkes elinden geldiğince, karınca
kararınca destek olmaya çalışıyor.
Ayrıca konfederasyon ve federasyonlardaki arkadaşlarımız desteklerine devam ediyor. Gerek
Bulgaristan gerek Yunanistan ve Balkan ülkelerinin başbakanları veya
cumhurbaşkanlarının mesajları ve
bizim cumhurbaşkanımızı aramaları
bizleri hakikaten mutlu etti. Balkan-

lardaki demokrasi ve barışı geliştirmek istiyoruz. Balkanların bir barış
adası olmasını diliyoruz. Balkanlardan depremle ilgili gelen ya da gönderilmek istenen yardımlar bizleri
mutlu etti." Öte yandan Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel
Başkanı Mutlu, Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Trakya Temsilcisi ve Genel Başkan Yardımcısı
Zürfeddin Hacıoğlu, Edirne Balkan
Türkleri Federasyonu Genel Başkanı
Erhan Pekkan, Anadolu Ajansı
Edirne Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret
etti. AA
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Borell: "Batı Balkanlar
AB'nin parçası olmalı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi
Josep Borell, Avrupa'nın bir parçası olan Batı Balkanlar'ın, hem coğrafik
hem de ideolojik anlamda AB'nin de parçası olması gerektiğini söyledi
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osova'ya yaptığı ziyaretin ardından Sırbistan'a
geçen Borell, başkent
Belgrad'da Cumhurbaşkanı
Aleksandar Vucic ile görüştü.
Borell, Sırbistan Sarayı'ndaki
görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Sırbistan'ın AB'nin en
önemli partnerlerinden biri olduğunu söyledi. Batı Balkan
ülkelerinin AB'ye üyelik süreçlerinin hızlandırılması için
elinden geleni yapacağını kaydeden Borell, bu ülkelere de
önemli görevler düştüğünü
dile getirdi. Sırbistan'ın AB
üyeliği yolunda Kosova meselesinin önemine dikkati çeken
Borell, "Kosova ile Sırbistan
arasındaki diyalog devam ettirilmelidir. AB, arabuluculuk
etmeye hazırdır." diye konuştu. www.aa.com.tr’ye göre:
Borell, diyaloğun nihai sonucunun AB tarafından değil, iki
ülke tarafından belirlenmesi
gerektiğinin altını çizerek, meselenin çözümünde arabuluculuk yapacak özel bir temsilci
de görevlendirilebileceğini
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ırbistan'daki Türkiye
Mezunları Derneği
(ASMAT-TUMED) tarafından Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için
yardım kampanyası başlatıldı. Üniversite eğitimlerini

söyledi. Batı Balkanlar'ın Avrupa'nın bir parçası olduğunu
kaydeden Borell, "Avrupa'nın
bir parçası olan Batı Balkanlar,
hem coğrafik hem de ideolojik
anlamda AB'nin de parçası olmalı." dedi. Sırbistan Cumhur-

başkanı Vucic ise diyalog sürecinin devam etmesi için Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna
Hersek ürünlerine yüzde 100
gümrük vergisi uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini
söyledi. Kosova tarafı ile uz-

laşmanın bugüne kıyasla birkaç yıl önce daha kolay olduğunu kaydeden Vucic, AB
üyesi olamasalar da Schengen
ülkelerinin sınırlarının Sırbistan'a açılması talebinde de bulundu. AA

Sancak’taki
Türkiye
mezunlarından
depremzedeler
için kampanya

Türkiye'de alan dernek üyeleri, Boşnak nüfusun yoğun
yaşadığı Novi Pazar'da başlattıkları kampanyaya, Sırbistan'daki tüm kurum ve
kuruluşlardan destek olmalarını istedi.
www.aa.com.tr’ye göre:
Dernek Başkanı Nazim Licina, yaptığı açıklamada,

Türkiye'nin tüm kurumlarıyla Elazığ ve Malatya'daki
depremin yaralarını sarmak
için önemli adımlar attığını
vurgulayarak, "Belki biz çok
büyük yardımlar ulaştıramayacağız ama depremzedelerin yanında
olduğumuzu göstermek istedik. Zira Türkiye her

zaman bizim yanımızda
oldu" ifadelerini kullandı.
"Türkiye'deki depremzedelere yardım" sloganıyla bir
hafta boyunca toplanacak
yardımların, Türkiye'nin
Belgrad Büyükelçiliği aracılığıyla Türk Kızılaya teslim
edileceği bildirildi.

AA

Merkel’den, Arnavutluk ve
Makedonya'ya AB desteği
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lmanya Başbakanı Angela
Merkel, Arnavutluk ve
Kuzey Makedonya'nın
Avrupa Birliği'ne (AB) üyelik müzakerelerine başlamasını istediklerini söyledi. Başbakan Merkel,
Arnavutluk Başbakanı Edi Rama
ile Berlin'deki görüşmesi öncesi
yaptığı açıklamada, Almanya'nın
Arnavutluk ve diğer Batı Balkan
ülkeleri için AB perspektifini
güçlü şekilde desteklediğinin altını çizdi. Her iki ülkenin de son
yıllarda ciddi ilerleme kaydettiğini vurgulayan Merkel, "Mart
ayında yapılacak AB Konseyi toplantısında Arnavutluk ile ve aynı
zamanda Kuzey Makedonya için
AB üyelik müzakerelerinin başlatılması konusunda anlaşmaya
varmak istiyoruz." dedi.

İZMİR MEKTUBU

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

Rifat SAİT

Kosova'da seçimlerin üzerinden
yaklaşık 4 ay geçmesinin ardından hükümeti kurma sürecinde
sona gelindi. Başbakan adayı VETËVENDOSJE (VV) partisi
Genel Başkanı Albin Kurti’nin
kabineyi bugün açıklaması bekleniyor. Deyim yerindeyse hükümet
son dakikada kuruluyor. Zira
yarın yani 4 Şubat tarihine kadar
yeni hükümet kurulmamış olsaydı
ülke tekrar erken seçime gidecekti. Kurti, seçimlerden ikinci
parti olarak çıkan Kosova Demokratik Birliği (LDK) ile koalisyon
hükümetini kurmak üzere ciddi
bir pazarlığa oturmuştu. Bugün
gelen kulis bilgilerine göre yeni
Kosova hükümetinde Başbakan
Albin Kurti, Başbakan birinci yardımcısı LDK’dan Avdullah Hoti,
Dışişleri bakanı VV partisinden
Glauk Konjufca, Adalet Bakanı
VV’den Albulena Haxihu, Eğitim
Bakanı LDK’dan Kujtim Shala,
Meclis Başkanlığı için LDK’dan
Vjosa Osmani düşünülüyor. Kulislere düşen bilgilere göre Sırplara azınlık statüsünden bir
bakanlık verilebilir. Ayrıca azınlıklar içinde birinci dönem Boşnaklara ikinci dönem Türklere bir
bakanlık verilebileceği konuşuluyor. Bu bakanlık Bölgesel Gelişim Bakanlığı olacak. Türklere bir
bakanlık verilmesi durumunda
Kosova Demokratik Türk Partisi
(KDTP) Genel Başkanı ve milletvekili Fikrim Damka veya Müferra Şinik’in bakan olması
bekleniyor.

Albin KurTi ile
TAnışmAmız

Kosova’nın yeni Başbakanı olmaya hazırlanan Albin Kurti ile
10 yıl kadar önce başkent Priştine’de tanışmıştık. Balkan Günlüğü gazetesi olarak kendisiyle
röportaj yapmak üzere Priştine’de
Vetevendosje parti Genel Merkezinde bizleri ağırladı. Hatırlıyorum görüşme yaptığımız yer tek
katlı kırmızıya yakın bir renkte
boyalı eski bir binaydı. O günlerde Kosova’nın liderliğine soyunmuş bu genç siyasetçiyi
yazarken ileride ses getireceğini
ama açıkçası Başbakan olabileceğini beklemiyordum. Zira çok agresif ve protest bir yapıya sahipti.
Albin Kurti ile ikinci karşılaşmamız yine Priştine’de bu sefer
resmi bir toplantıda oldu. Milletvekilliği dönemimde dışişleri komisyonu üyesi olarak Kosova’ya
yaptığımız ziyarette kendisi de
Kosova dışişleri komisyon üyesiydi ve iki ülke heyetleri arasındaki toplantıda da bir araya
gelmiştik. Bu defa kendisini daha
sakin ve devlet adamı gibi görmüştüm.
Başbakanlık için diplomasi gerekir. Albin Kurti, bazı konularda
kesinlikle ödün vermeyen biriydi.
Sanırım bazı şeyler değişmiş veya
birileri onu ikna etmiş. Ya da köprüden geçinceye kadar farklı bir
rol içinde. Bilemiyorum. Bir Kosovalı olarak kendisinin Kosova
ile ilgili düşüncelerinin pek çoğuna katılıp desteklemekle beraber saldırgan ve ödün vermeyen
yapısını eleştirdim. Düşüncelerinde dengeli bir siyaset izlerse
başarılı olabilir ancak keskin olmaya devam ederse yıpratırlar ve
koalisyonun da etkisiyle çok uzun
süreli başbakan kalamayabilir.

AbD’nin olDuKçA
yAKın olDuğu bir
ülKeDe AbD KArşıTı
bir bAşbAKAn

www.aa.com.tr’ye göre; Alman
Şansölye, Arnavutluk'un "yargı
reformu" konusundaki ilerlemesini överek, hukukun üstünlüğü
ile ilgili konuların ülkenin AB'ye
katılım sürecinde önemli rol oy-

namaya devam edeceğini kaydetti. Merkel, "Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üye olması hepimizin
çıkarına olacak." ifadesini kullandı. Fransa, geçen yıl Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile AB

üyelik müzakerelerinin başlatılmasını engellemiş ve her iki ülkenin de müzakerelerin
başlayabilmesi için daha fazla reform uygulaması gerektiğini savunmuştu. AA

ABD’ne neredeyse eyaleti olacak
kadar yakın olan ve ülkenin her
yerinin ABD bayrakları ile süslendiği bir dönemde, Kosova’da
milliyetçi bir Arnavut Başbakanının tutumunu merak ediyorum
doğrusu. Örneğin Kosova’nın Arnavutluk ile birleşme düşünceleri,
şu andaki mevcut Kosova bayrağı
yerine Arnavutluk bayrağının kullanılmak istenmesi, Sırbistan ile
olan ilişkiler, Karadağ ile sınır
çizgileri anlaşmazlığı gibi konula-

rın ne olacağı merak konusu.
Benim bildiğim ve tanıdığım
Albin Kurti ABD, Avrupa ve Sırbistan ile mesafeli olacaktır. Bu
durum Kosova’nın yeni hükümetini nasıl etkiler, bunu ayrıca yazabiliriz.

TAyyip beye iKinci
Kez KoSovA
hAKKınDA verilen
yAnlış öneri

Belki yanlış düşünüyor olabilirim
ama bana göre Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a Kosova ile ilgili benzer
konuda ikinci kez yanlış öneride
bulunulmuş. Kötü niyet olmasa da
uluslararası siyasi diplomasi açısından keşke öyle olmasaydı demeden geçemiyorum.
Birincisi 2010 yılında olmuştu.
Tayyip Bey o zaman başbakanımızdı. Kosova’nın bağımsız olmasından sonra ilk ziyaretiydi.
Tek Rumeli televizyonu olarak
kendisiyle Sultan Murad türbesinin önünde kısa bir röportaj yapmıştım. İşte o ziyarette, o zaman
Kosova’nın başkenti Priştine’nin
Belediye Başkanı olan Dr. İsa
Mustafa aynı zamanda ana muhalefet partisi Genel Başkanıydı. İsa
Mustafa, şu anda da hükümeti
kuran koalisyon ortağı LDK partisinin Genel Başkanı. Tayyip
beyin bu ziyaretinde, İsa Mustafa
kendisiyle görüşme talebinde bulunmuş ama danışmanların olumsuz görüşü sonucu Tayyip bey
kendisiyle görüşmemişti. O
dönem aynı zamanda Priştine Belediye başkanı olan İsa Mustafa,
Avrupa ve ABD’ye sıcak olmak
maksadıyla başkent Priştine’ye
yapılan büyük katedrale izin verirken, bizim çok istememize rağmen karşısına cami yapılmasına
izin vermemişti. Daha sonra biz
bu konuda kendisiyle görüşmek
istememize rağmen bu defa o,
bize randevu de vermemişti.
Aynı şekilde Albin Kurti, Kosova
seçimlerinden önce Türkiye’ye
gelmişti. O da Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan
görüşmek üzere randevu istedi.
Ancak yine danışmanların olumsuz görüşü nedeniyle bu görüşme
gerçekleşmedi. İşte o Albin Kurti
şimdi Kosova Başbakanı olmaya
hazırlanıyor.

SAçmAlAyAn
KoSovA
milleTveKili

Kosova’yı yazarken geçen hafta
Kosova Demokrat Birliği (LDK)
Milletvekili Lirije Kajtazi'nin
Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin
başkenti Erbil'den yayın yapan
Rudaw Televizyonu'na verdiği röportajdan da bahsetmezsek olmaz.
Bu dış ilişkiler ve diplomasi fakiri
milletvekili demişti ki; "Biz bağımsız olarak muradımıza ulaştık
ve dünyanın kalkınmasına katkı
sunmaları için Kürdistan'ın da bağımsız bir devlet olmasını umut
ediyorum”. Bu çok çirkin ve
kabul edilemez açıklama biz Türkiye’deki Kosovalıları derinden
üzmüştür. Üstelik son derece yanlış ve hatalı bir açıklamadır.
Diğer yandan Kosova’nın ülkedeki terörist Feto okullarını kapatmaması ve bazı Fetocuları teslim
etmemesi de ayrı bir üzücü olay.
Bu gibi durumlarda yeni Başbakan Albin Kurti’nin nasıl bir tavır
alacağını merakla bekliyoruz.

bAğımSız KoSovA
12 yAşınDA

Dost ve kardeş ülke Kosova, 14
gün sonra 12.Bağımsızlık yıldönümünü kutlayacak. Bu bakımdan
Kosova’da hükümetin kurulması
önemliydi. Yani hükümetin ve
12.Bağımsızlık yıldönümünün
Kosova’ya hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye ile Kosova arasındaki dostluğun küçük şeylerle
bozulmaması için her iki ülke hükümetlerine iş düşüyor. Zira Kosova, ülkemiz için Balkanlarda,
Türkiye ise Kosova için Dünya’da
çok önemli bir ülkedir.
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RAPORUN
İNANDIRICISI
kibristkd@kibristkd.org.tr

Ahmet GÖKSAN

“Bizkaçdefadırsöyledik,tekrar
ettikediyoruz.Yolumuzhakadalet
yoludur.Mücadelemizmemlekettene
kargaşalıklarayolaçmakvenede
ikihalkarasınanefretsokmaktır.
Biz,bugünTürkhalkınısımsıkı
sarankanunçerçevesiningenişletilmesinivesesimizinhertaraftanişitilmesiniistiyoruz”.1946
Dr. Fazıl KÜÇÜK

Ü

lkelerin yurt dışında sesi ve
kulağı olacak kurum ve kuruluşlara gereksinim duyması
son derece doğaldır. Bu konuda iyi
örgütlenerek Türkiye’nin başını sürekli olarak ağrıtan yapıların başında
ERMENİ DİYASPORASI’nın olduğu biliniyor. Sürekli olarak kendi
yalan söylemleri ile de zemin kazandıklarını kaydetmek olasıdır. Geçtiğimiz günlerde Mendil
büyüklüğündeki ülkenin yedeğine takılan Yunanistan ile İsrail’e ait bazı
kuruluşlar Atina’da bir araya geldiler. Bu yapılanmanın Türkiye’nin ikinci baş ağrısı olacağı
görünmektedir.
Toplantı sonrasında yapılan açıklamada adı geçen üç ülkenin diyaspora
çalışmalarının yapılması konusunda
uzlaştıkları belirtiliyor. Şu anda mükemmel düzeyde olan ilişkililerini
daha ileri boyuta taşımaya hazırlanırlarken 2021 yılına dek gençlik örgütlenmesi yapacaklarını
duyuruyorlar. Bu çabalara karşın biz
ne yapıyoruz? Sorusunu da sormuyoruz. Buna koşut önümüzdeki dönemde yapılacak toplantının
tarihinin belirlenmemesine karşın
adanın güneyinde yapılması konusunda uzlaştıkları belirtiliyor.
Ada’nın güneyindeki yönetim bu çalışmalarının ötesinde bu kez yedeğine aldığı Yunanistan – Mısır –
İsrail – İtalya – Ürdün ile Filistin’le
birlikte “Doğu Akdeniz Gaz Forumu”nu kurdu. Adı geçen kuruluşun tüzüğünün de Mısır’da parafe
edildiği açıklanıyor. Bu hali ile Forumun önümüzdeki dönemde bölgesel enerji ittifakına
dönüştürüleceğine ilişkin açıklamalar yapılıyor. Fransa’nın Akdeniz’e
kıyıdaş olması gerekçesiyle adı
geçen kuruluşa katılmak için başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Amerika’nın ise gözlemci olarak kalacağı
duyuruluyor.
Rum basınında yer alan haberlere
göre AB’nin de Forum çalışmaları
için iki yıllığına 500 milyon Euro ile
katkıda bulunacağı yazılıyor. Doğu
Akdeniz’de en uzun sınır uzunluğu
olan Türkiye’nin de bu yapının
içinde olması kaçınılmazdır. Bu nedenle Türkiye’yi görmezden gelerek
bölgesel güç olmalarını zorlama bir
çaba olarak görüyoruz. Bazı Rum siyasiler de gerçeği gördükleri için
Türkiye’ye kapının açık olduğunu
söylüyorlar.
Amerika’nın şimdilik kaydı ile gözlemci olacağı belirtilirken ileride
görev almayacağı anlamı da çıkarılmamalıdır. AB ile boşanma işlemlerini sonlandırmaya çalışan
İngiltere’nin de Ada’da bulunan üslerini gerekçe göstererek bu yapıda
yer alacağını belirtmek istiyoruz.
Kurulacak olan bu yapının Petrol
Üreten ülkeler örgütü OPEC gibi bir
yapıya da dönüşebileceği olasılığı
yüksektir.
Bölgede bulunan gazın AB ülkelerine ulaştırılması sonrasında Rusya’nın bölgedeki egemenliğinin de
zayıflayacağını kaydetmek istiyoruz.
Rekabet ortamının oluşması ile de
gaz fiyatlarının düşebileceği beklentisi kendiliğinden oluşacaktır.
Ada’ya konuşlandığı günden itibaren
varlığı tartışılan BM Barış Gücü’nün
görev süresinin uzatılması çalışmaları sürüyor. Görüşmeler öncesinde
Bay Guterrers’in hazırladığı rapora
göre, bölgedeki hidrokarbon konusunu endişe ile izlediğini söylüyor.
Buna karşın “Kıbrıs sorununa kalıcı
bir çözüm bulunabileceğine ilişkin
umudumu halen koruyorum” diyor.
Bu yönlü iyi niyet içeren görüşlerin
kaçıncı kez söylendiğinin sayısı bilinmiyor. 2017 yılında Crans Montana’da düzenlenen toplantıya aynı
şekilde iyi niyetle gidildiğinin unutulmaması gerekiyor.
Gelinen bu noktada BM Genel Yazmanlarının bundan böyle daha inandırıcı raporlar hazırlamaları
gerekiyor.

KDTP, TOKOB
Heyeti’ni ağırladı

Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği heyeti KDTP
Genel Başkanı Fikrim Damka’ya nezaket ziyaretinde bulundu

T

verdi. www.kosovaport.com sitesinin haberine göre; görüşmeyle ilgili
KDTP sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Türkiye’de eğitim konusu partimiz
yıllardır öncelik verdiği konular arasında yer almakla birlikte, Türkiye
Bursları kapsamında Türk öğrencilerimize özel kontenjan uygulanması
ve ayrıcalık tanınması geçtiğimiz
haftalarda gerçekleştirdiğimiz gö-

PRİŞTİNE
BALKAN GÜNLÜĞÜ

ürkiye’de Okuyan Kosovalı
Öğrenciler Birliği (TOKOB)
Başkanı Gani Şekerci, Türkiye’de eğitim gören Kosovalı öğrencileri tek çatı altında birleştiren
ve 25 ili kapsayan yapılanmasıyla
birliğin gerçekleştirdiği ve gerçekleştirmeyi planladığı çalışmalar hakkında genel başkan Damka’ya bilgi

B
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rüşmelerin ana gündem maddeleri
arasında yer almıştı.
TOKOB heyetiyle gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye’de eğitim
gören öğrencilerimizin karşılaştıkları temel sorunlar, öğrencilerimizin
güncel durumu, Türkiye üniversitelerinde Kosovalı öğrencilere sağlanan kontenjanlar, öğrencilerimizin
mezun olduktan sonra Kosova’ya
dönüşleri için gerçekleştirilebilecek
çalışmalar gibi konular hakkında is-

Priştine’de içme
suyu krizi kapıda

aşkent Priştine ve bir kaç belediyeyi daha içme suyu ile
tedarik eden “Prishtina”
Bölge Sular İdaresi Genel Müdürü
İlir Abdullahu, yaptığı açıklamada,
yağışsız havaların devam etmesi
durumunda önümüzdeki birkaç
gün içinde Priştine ve diğer beledi-

yelerde su kesintilerine gidileceğini belirtti.
“Su rezervleri yalnızca 6 ya da 7
ay kadar için yeterli olabilir. Hem
Batlava hem de Badovats göllerinde su seviyesi 10 metre düştü.
Bu hafta görebileceğiniz gibi,
yağış ihtimali yok, bu yüzden bir
su krizine giriyoruz ”şeklinde
açıklama yapan İlir Abdullahu,

“şimdiye kadar 24 saat boyunca su
temini yapıyor olsak da, halihazırda sahip olduğumuz su seviyelerini yönetmek için teknik
imkanların olduğu yerlerde su kesintilerinin uygulamak için bir
plan geliştiriyoruz.” dedi Abdullah. Kosova Su Temini Birliği
(SHUKOS) bile, atmosferik yağış
eksikliğinin ülke genelindeki baraj

Kosova ile Makedonya
arasında yeni sınır kapısı

K

STANÇİÇ
BALKAN GÜNLÜĞÜ

osova ile Kuzey Makedonya
arasındaki Stançiç – Bellanots
sınır kapısı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. İki ülke arasında yeni sınır kapısının açılması,
dostluğun yeni bir temel taşı olarak
nitelendirildi. Bu sınır kapısının, insanları birbiriyle yakınlaştıracağı
gibi ekonomik kazanımlar da sağlayacağı belirtilen törende, sınır kapısının insanları serbest dolaşımını
hızlandıracağı vurgulandı. Kosova’dan, Kuzey Makedonya’nın Kumanova şehrine yarım saatte
ulaşılacağı kaydedilen konuşmalarda, Stançiç – Bellanots sınır kapısının, yörenin ekonomik kalkınmasına

tişarelerde bulunuldu.
Yukarıda belirtilen konular hakkında partimiz ve Türkiye’de Okuyan Kosovalı Öğrenciler Birliği
arasında ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi hususunda fikir birliğine
varıldı. Türkiye’de Okuyan Kosovalı
Öğrenciler Birliği heyetine gerçekleştirdikleri nezaket ziyaretinden
dolayı teşekkür eder, Türkiye’de eğitim gören tüm öğrencilerimize derslerinde başarılar dileriz.”

da yardımcı olacağı belirtildi. Düzenlene törende konuşan Gilan Belediye Başkanı Lutfi Haziri ile PDK
başkanlık Kurulu üyesi Enver Hoxhaj, sınır kapısının iki ülke arasındaki insanların çok daha kolay

seyahat etmesine yardımcı olacağını
vurguladı. www.kosovaport.com sitesinin haberine göre; yapımı 2018
yılında başlayan söz konusu sınır
kapısı Avrupa Birliği tarafından finanse edildi.

ve göllerde su seviyesinin azalmasına neden olduğunu, ancak bu
derneğe göre en kötü durumun
Gilan Belediyesi’nde yaşandığına
dikkat çekti.
www.kosovaport.com’a göre;
Gilan Belediyesi geçen yılın ortalarından bu yana ciddi miktarda su
sıkıntısı çekiyor. Bu belediyede su
kesintileri zaten uygulanıyordu.

Kosovalı arıcılar
Sakarya’yı gezdi

K
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osova Arı Yetiştiricileri Birliği yönetim kurulu üyeleri Rexhep Beqiri
ve Rahman Ismajli, Sakarya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör'ü ziyaret etti. Birlik binasını gezen yönetim
kurulu üyeleri, Başkan Ör'den kentte yürütülen projeler hakkında bilgi aldı. Ör, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "Arıcılıkla ilgili misafirlerimizle
fikir alışverişi yaptık. Yapacağımız ortak
projeler hakkında detayları konuştuk. Sakarya'da arıcılık konusunda yaptığımız
çalışmaları paylaştık." dedi.
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Mübadelenin 97. yıl dönümünde
vizelerin kaldırılmasını istediler
Samsun'da mübadiller, mübadelenin 97. yılında Avrupa Birliği, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine seslenerek vizelerin kaldırılmasını istediler

Komşu’dan göçmen akınına
karşı yüzen bariyer önlemi

Y

ATİNA
BALKAN GÜNLÜĞÜ

S

SAMSUN
BALKAN GÜNLÜĞÜ

amsun'da mübadiller,
mübadelenin 97. yılında
Avrupa Birliği, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti
hükümetlerine seslenerek vizelerin kaldırılmasını istediler.
Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonu tarafından mübadelenin 97. yıl dönümü nedeniyle Tütün İskelesi’nde
denize karanfil bırakma töreni
düzenlendi. www.aa.com.tr’ye
göre; törende Lozan Barış Antlaşması'na ek olarak 1923'te

imzalanan Türkiye-Yunanistan
Nüfus Mübadelesi'nin ardından göç yolunda hayatını kaybeden mübadiller Karadeniz'e
atılan karanfillerle anıldı. 87
mübadil kuruluşu adına yapılan ortak açıklamayı okuyan
Karadeniz Rumeli Dernekleri
Federasyonu Başkanı Kemalettin Altunsoy, “30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye Büyük Millet
Meclisi Hükümeti ile Yunan
Hükümeti arasında Türkiye’de yerleşik Rum Ortodokslar ile Yunanistan’da yerleşik
Türk Müslümanların zorunlu
göçünü ön gören mübadele

sözleşmesi imzalandı. Yunanistan’ın Balkan Savaşı’na katıldığı tarih olan 18 Ekim
1912'den itibaren yurtlarını
terk etmiş olanları da kapsamına alan bu sözleşmede yaklaşık 2 milyon insan zorunlu
göçe tabi tutuldu. Mübadeleye
tabi tutulanlar yüzlerce yıldır
ekip biçtikleri topraklarını,
ekmek parası kazandıkları iş
yerlerini evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını, sevdiklerinin mezarlarını geride
bıraktılar. Mübadiller aile büyüklerinin memleket dedikleri
toprakları ziyaret etmek isti-

yor. Ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına vize uygulanması vize alırken çekilen
sıkıntılar hayal kırıklığı oluşturuyor. Avrupa Birliği yöneticilerinden Yunanistan ve
Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinden verilen sözlerin
yerine getirilmesini, iki halk
arasında ön görülen vize duvarının kaldırılmasını bir kez
daha ve ısrarla talep ediyoruz” dedi. Açıklama sonrası
denize karanfil bırakıldı. Ardından mübadiller 'Vardar
Ovası' türküsünü söyledi.

Gümülcine’de "29
Ocak Direnişi" anıldı
Yunanistan’da "Türk" adı bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine Türk
azınlığın 29 Ocak 1988 tarihli direnişi Gümülcine'de düzenlenen etkinlikle anıldI
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unanistan’da "Türk" adı
bulunan derneklerin kapatılmak istenmesi üzerine Türk azınlığın 29 Ocak
1988 tarihli direnişi Gümülcine'de düzenlenen etkinlikle
anıldı. Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunca
(BTTADK) Gümülcine'de bir
otelde gerçekleştirilen etkinliğe, Türkiye'nin Gümülcine
Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Turan Gökçe,
BTTADK Başkanı ve Gümülcine seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, İskeçe seçilmiş müftüsü
Ahmet Mete, Dostluk Eşitlik
Barış Partisi (DEB) Başkanı
Çiğdem Asafoğlu, Değişim
Partisi (KİNAL) İskeçe milletvekili Burhan Baran, Kozlukepir Belediye Başkanı Rıdvan
Ahmet, Mustafçova Belediye
Başkanı Rıdvan Delihüseyin,

Yassıköy Belediye Başkanı
Önder Mümin, azınlığın çeşitli
kesimlerinin temsilcileri ve
soydaşlar katıldı."Dünden Bugüne Batı Trakya'da Türk Varlığı ve 29 Ocaklar" adı altında
gerçekleştirilen etkinlikte, 32
yıl önce Yunan yargısının "Yunanistan'da Türk bulunmadığı" gerekçesiyle isimlerinde
"Türk" kelimesi bulunan derneklerin kapatılmasına yönelik
kararın ardından Batı Trakya
Türk azınlığın 29 Ocak 1988'de
gerçekleştirdiği toplu direniş
anıldı. www.timebalkan.com
sitesinin haberine göre; 29
Ocak 1990'da da fanatik Yunan
gruplarca Gümülcine ve İskeçe'de Türklere karşı yapılan
toplu saldırılarla ilgili resim
sergisi açıldı ve sinevizyon
gösterisi yapıldı.
İbrahim Şerif , burada yaptığı
konuşmada, Batı Trakya Türk
azınlığın karşılaştığı sorunların 1967 cuntasıyla birlikte
daha da yoğunlaştığını söyledi.Şerif, 1988 yılına gelindi-

ğinde, Gümülcine Türk Gençler Birliği (GTGB), İskeçe Türk
Birliği (İTB) ve Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
(BTTÖB) isimli derneklerin
Yunanistan Yargıtayı’nca kapatıldığını belirterek, "Bu, azınlığa vurulan son darbe oldu."
dedi.Yunan Yargıtayının derneklerle ilgili kararına itiraz
eden Türk azınlığın, sesini duyurmak için toplu bir direniş
kararı aldığını belirten Şerif,
"Azınlık toplumu sesini duyurmak için, Türk ve Yunan
başbakanlarının Davos’ta bir
araya geldiği 29 Ocak 1988'de
bir yürüyüş yapma kararı aldı.
29 Ocak günü, Azınlığın kemiğine dayanan bıçak misali on
binlerce insan, İskeçe’nin, Dedeağaç’ın ve Gümülcine’nin
dağlarından ovalarından koparak akın akın Gümülcineye
geldi. İnsanlarımız o gün, Türküz, bundan vazgeçmiyoruz
diye haykırdılar. O şanlı bir
mücadeleydi" ifadelerini kullandı.

AA

unan hükümeti, Ege
adalarındaki düzensiz göçmen geçişlerini
engellemek amacıyla yüzen
bariyer kullanacak. Yunan
medyasında yer alan haberlerde, toplam 2 bin 700
metre uzunluğunda olması
planlanan bariyerin yapımı
için Yunanistan Savunma
Bakanlığının ihale açtığı belirtildi. Projenin yaklaşık
500 bin Euro’ya mal olacağı
bilgisine yer verilen haberlerde, 50 santimetresi denizin üzerinde kalacak
bariyerin, 1 metre 10 santim
yüksekliğinde olması, üzerinin de yanıp sönen ışıklarla
donatılmasının planladığı
ifade edildi.

www.aa.com.tr’den alınan
bilgilere göre; Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), 2019'da
Yunanistan'a giriş yapan
göçmen sayısını 59 bin 726
açıklamıştı.AA
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Kosova’nın Bağımsızlığı ve
Ö
Türk Dış Politikası (1990-2008)

BEKİRLİ
KÖYÜ’NDEN
HOLLYWOOD’A
YOLCULUK
info@balkangunlugu.com

Leyla Şerif EMİN

Bu makale, 1990’ların başından günümüze kadar Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz etmeyi amaçlamaktadır. Arnavutlarla Sırplar arasında çatışmaların devam ettiği dönemde Kosova’nın bağımsızlığıyla ilgili temkinli bir tutum takınan Türkiye,
Kosova’nın ayrılmasıyla ilgili uluslararası hukuka aykırılık tartışmaları devam etmesine rağmen, bu ülkeyi bağımsızlık ilan etmesinden sadece bir gün sonra tanımıştır
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u konu aynı zamanda siyasi çevrelerin de gündemine gelmişti. Tartışmalarda dile getirilen
argümanlardan birisi eğer uluslararası
sistemin büyük aktörleri Türkiye’nin
doğu sınırlarını tartışıyorsa, Türkiye’nin
de Kosova meselesini Yugoslavya’nın iç
meselesi olarak değerlendirmek zorunda
olmadığıydı. Bu konuyu 17 Mart 1998’de
Meclis’te yapılan Kosova genel görüşmesinde gündeme getiren DYP milletvekili
Ayvaz Gökdemir, ilkelerin Batılı toplumları bağlamadığını belirterek, Türkiye’nin
de bu konuda daha esnek davranması
gerektiğini ifade etti. Kosova bağımsızlığını ilan ettikten sonra ise DTP milletvekili Hamit Geylani, uluslararası
toplumda çokkültürlülüğe farklı yaklaşımlar olduğunu, bazı aktörlerin bu meseleyi bağımsızlık yoluyla çözdüğünü
ifade ederek Kosova’yı örnek verdi ve
Türkiye’yi çokkültürlülüğü reddetmekle
suçladı. Kürt meselesinin Kosova olayıyla benzer olup olmadığıyla ilgili tartışma bağlamında basında ve akademik
çalışmalarda iki farklı görüş ortaya çıkmıştı. İlkine göre Türkiye kendi iç sorunları nedeniyle NATO operasyonu
konusunda dikkatli olmalı ve destek vermemeliydi. İkinci görüşe göre ise, Yugoslavya’nın durumu Türkiye’den farklıydı.
Bir defa Türkiye’de Kürt kökenli vatandaşlara karşı ne yasal ne de pratik olarak
herhangi bir ayrım yapılmıyordu. Kürt
kökenli vatandaşlar topluma entegre olmuşlardı. Bunun en önemli kanıtlarından biri karışık evliliklerdi. Kosova’da ise
durum çok farklıydı. Kosovalı Arnavutlarla Sırplar arasında karışık evlilik
yoktu. Ayrıca Türkiye’deki insan hakları
ihlalleri, Yugoslavya’da yaşananlarla karşılaştırılamazdı. Kosovalı Arnavutlara
karşı Sırp askerleri tarafından uygulanan
orantısız şiddete NATO istisnai tepki vermişti. Uluslararası toplumun insan hakkı
ihlallerinin meydana geldiği her ülkeye
saldırma niyeti yoktu. Ayrıca, Türkiye
kuruluşundan itibaren üniter bir devletken, Tito’nun kurduğu Yugoslavya özellikle 1960’ların sonlarından itibaren
azınlık halklarına geniş özerklik veren federatif bir yapıya sahipti. Türkiye’nin
Kosova politikasını etkileyen diğer bir
konu da Kıbrıs meselesi olmuştur.
1950’lerin ortalarından bu yana Türk dış
politikasının en önemli gündem
maddelerinden biri olan Kıbrıs meselesi,
Kosova krizi sırasında da önemini korumuş ve Kosova’yla Kıbrıs arasındaki
benzerlik ve farklılıklar Türk basınında
ve siyasetçileri arasında tartışılmıştı. İlk
olarak, meselelerin temeli düşünüldüğünde, her iki durum da, aynı topraklarda yaşayan iki farklı etnik grubun
yaşadığı sorunlarla bağlantılıydı. Kosovalı Arnavutlar, özellikle 1989’dan itibaren yaşadıkları ağır Sırp baskısından
dolayı, Sırpların yönetimi altında daha
fazla kalmak istemediklerini ifade etmişlerdi. Benzer şekilde Kıbrıslı Türkler de,
Kıbrıslı Rumların kendilerini eşit halk
olarak tanımak istememelerinden dolayı,
ayrılmak istediklerini belirtmişlerdi.
İkinci olarak, Kosovalı Arnavutlar, aynı
Kıbrıslı Türkler gibi, uluslararası toplumun kendi yönetimlerini bağımsız devlet olarak tanımasını istemişlerdi.
Üçüncü olarak Kosova, Yugoslavya’nın
dağılma süreci sırasında ilk kez ilan ettiği
bağımsızlık sonrası sadece Arnavutluk
tarafından tanınmış, KKTC ise benzer şekilde sadece Türkiye tarafından tanınmıştı. Bu arada, elbette benzerliklerin
yanısıra farklılıkları da ele almak faydalı

olacaktır. 1960 Anayasasına göre Kıbrıslı
Türklerin sahip oldukları yasal haklar,
Kosovalı Arnavutlarınkinden farklıydı.
Buna ek olarak, KKTC fiili olarak Kıbrıslı
Rumlardan bağımsız şekilde varlığını
sürdürebilmişken, Kosova’da yönetimde
hâlâ söz sahibi olanlar Sırplardı. Bir de
her iki halkın anavatanlarının güç potansiyelleri arasında farklar vardı. Arnavutluk uluslararası toplumda bağımsız
Kosova’yı destekleyecek ekonomik ve siyasi güçten yoksunken, Türkiye fiili olarak KKTC’nin varlığını devam
ettirmesini sağlayabilecek güce sahipti.
Kosova’yla KKTC arasında benzerlik kurulup kurulamayacağı Türkiye Kosova’yı tanımadan önce de sonra da
siyasiler tarafından tartışıldı. İlk olarak
Türkiye’nin Kosova konusunda daha
aktif davranmasını isteyen muhalefet
partileri, Ankara dış politikasında
KKTC’yi ne kadar önemsiyorsa, Kosova’yı da o kadar önemsemelidir argümanını kullandılar. Bu yaklaşıma göre
her iki mesele de Türkiye açısından eşit
derecede önemliydi.98 Bir başka benzetme İngiltere’nin Kıbrıs’taki rolüyle ilgiliydi. Buna göre İngiltere nasıl hâlâ
Kıbrıs’ta etkili oluyorsa Türkiye’nin de
Kosova’da etkili olabileceği
belirtiliyodu.99 Tanımadan sonra ise muhalefet partilerinden DSP milletvekili
Hüseyin Pazarcı, nasıl Kosova tanındıysa
KKTC’nin de tanınabileceğini belirterek,
Türkiye’nin Kosova konusunda ortaya
çıkan uluslararası anlayışın KKTC içinde
uygulanabilmesi için çaba sarfetmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye’nin Kosova meselesindeki tutumunu tarihsel
olarak Arnavut lobisinin ne derece etkilediği tartışmalıdır. Türkiye’deki Arnavut
kökenli kişilerin toplam sayısı hakkında
güvenilir istatistikler olmayıp, sadece
bazı tahminler yapılmaktadır. Örneğin
Balkan dernekleri 3-5 milyon arasında bir
rakamdan bahsetmektedirler. Nurcan
Özgür-Baklacıoğlu’nun Balkan ve Rumeli göçmen dernekleri yetkilileriyle
yaptığı söyleşilere dayanan çalışmasında,
Arnavut derneklerinin lobi oluşturma
konusundaki faaliyetleri üzerinde durularak, göçmen derneklerinin dış politika
üzerinde Türkiye’deki karar alma mekanizmaları müsaade ettiği ölçüde, sınırlı
bir etki sağlayabildikleri ifade edilmektedir. Öte yandan, dönemin bazı karar alıcıları Türk dış politikasını etkilemeye
çalışan önemli bir Arnavut lobisinin olduğu vurgulayarak bu lobinin Ankara’nın özellikle Kosova politikasını
etkilediğini ifade etmişlerdir. Hatta Boşnak ve Arnavut lobilerini kıyaslayarak,
Arnavut lobisinin çok daha etkili olduğu
da ifade eedilmiştir. Arnavut lobisinin
ayrıca Türkiye’nin Sırbistan politikasını
da etkilemeye çalıştığı, genel çabasının
Türkiye’nin Arnavut tarafına daha yakın,
Sırp tarafına ise daha uzak politika izle-

mesini sağlamak olduğu ifade edilmiştir.
Bunun dışında Arnavut lobisinin Türk
dış politikasını somut olarak nasıl ve
hangi mekanizmalar yoluyla etkilediği
sorularına karar alıcılardan belirgin bir
yanıt almak mümkün olmamıştır. Edinilen izlenim Türkiye’nin tanıma kararı almasında Arnavut lobisinin açık bir
etkisinin olmadığıdır. Türkiye’nin dış politikasını etkileyen bir başka faktör ise,
daha önce de ifade edildiği üzere, Kosova’daki Türk azınlık olmuştur. Kosovalı
Türkler, her ne kadar tarihsel olarak Sırp
ve Arnavut milliyetçilikler arasında sıkışıp kalmışlarsada, çatışmalardan büyük
zarar görmemişlerdir. Sırpların Arnavutlara yönelik baskı uyguladığı dönemde
de Türkler kendi anadillerinde eğitim
görmeye ve yayın yapmaya devam etmişlerdir. Yine de Ankara, Kosova politikasını belirlerken, bu azınlığın
durumunu da dikkate almıştır.106 Ankara’nın Kosovalı Türklerin durumuyla ilgili asıl endişesi, Kosova’da 1998’de
şiddetin tırmanmasından sonra ortaya
çıkmıştır. Bunun sebebi, yeni dönemde
Türklerin eski statülerini koruyup koruyamayacaklarının belirsiz olmasıdır. Türkiye yeni dönemde de Türkçe’nin resmi
dillerden biri olarak kalmasını ısrarla
vurgulamıştır. Cumhurbaşkanı Demirel,
NATO müdahalesi sonrasında Ekim
1999’da Kosova’yı ziyaret ettiğinde, Türk
azınlığın endişelerini hem uluslararası
yönetime hem de Kosovalı Arnavut liderlere aktarmıştı. Yine de bu konuda
Türkiye’nin yeterince başarılı olduğu
söylenemez.

SONUÇ

Balkanlar 1990’lar boyunca Türk dış politikası gündeminin önemli maddelerinden biri olmuştur. Soğuk Savaş’ın
bitmesinin ardından Yugoslavya’da birbiri ardına başgösteren çatışmalar, Türkiye’nin ilgisini doğal olarak bu bölgeye
çekmişti. Bosna Savaşı sırasında Türkiye
uzun yıllardır uyguladığı en aktif politikayı hayata geçirmiş ve uluslararası toplumun çözüm çabalarında önemli bir rol
oynamıştı. Savaş sırasında Boşnakların
talepleriyle Türkiye’nin beklentilerinin
örtüşmesi sonucu, iki taraf arasında
yakın bir diyalog gelişmişti. Kosova’da
çatışmaların şiddetlenmesinin ardından
da Ankara aktif bir politika izlemiş, fakat
Kosova’nın 1990’daki bağımsızlık ilanını
tanımamıştı. Bu makale 1990-2008 döneminde Türkiye’nin Kosova politikasını
analiz ederek, Priştine’nin ilk bağımsızlık
kararına temkinli yaklaşan Türkiye’nin
neden 17 Şubat 2008’deki ikinci ilanı
kabul ettiği sorusuna cevap bulmaya çalışmıştır. Ayrıca bu dönemler arasında
Türkiye’nin Kosova politikasında belirgin bir değişim yaşanıp yaşanmadığı da
analiz edilmiştir. Çalışmada öncelikle dış

politikada değişim-süreklilik kavramlarını tartışan bir kuramsal çerçeve oluşturulmuş, ardından Kosova sorunuyla
Türkiye’nin politikalarına odaklanarak
Türk dış politikasındaki değişim anlaşılmaya çalışılmıştır. Aslında Kosovalı Arnavutların lideri İbrahim Rugova’nın ilk
kez devlet başkanı düzeyinde Turgut
Özal tarafından kabul edilmesi, Ankara’nın Kosovalı Arnavutlara duyduğu
yakınlığın önemli bir işaretiydi. Fakat
Kosova’da çatışmalar başlayınca Türkiye
özellikle ilk dönemde hem Sırp hem de
Arnavut tarafıyla diyalogunu sürdürmeye çalıştı ve bir yandan Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü, öte yandan
1974 Anayasası’yla Arnavutların Kosova’da yakın geçmişte nüfus sayımı yapılmadığından kesin sayı bilinmemekle
birlikte, son yıllarda yapılan seçimlere
dayanılarak buradaki Türk azınlığın sayısının 25-30 bin civarında olduğu düşünülmektedir. Her iki tarafın da şiddeti
durdurmasını istedi. Sırp şiddetinin artmasının ardından ise Türkiye, Arnavutlara daha fazla yaklaştı ve sorunu
bölgesel ve uluslararası kurumlarda dile
getirerek uluslararası toplumu harekete
geçirmeye çalıştı. Mart-Haziran 1999’da
gerçekleştirilen NATO müdahalesinin ardından Türkiye bir yandan KFOR’a
asker gönderirken, öte yandan Kosova’da özellikle Türk azınlığın yaşadığı sıkıntılarla yakından ilgilendi ve
sorunlarının giderilmesi için çaba sarfetti.
Kosova’da Sırp-Arnavut çatışmasının
devam ettiği dönemde Türkiye’de siyasiler de yoğun bir şekilde Kosova’nın geleceği ve Türkiye’nin politikalarını
tartıştılar. Bu dönemde TBMM’de yapılan tartışmalarda dikkati çeken nokta,
hem sağdaki hem de soldaki muhalefet
partilerinin Kosova’nın bağımsızlığının
tanınmasına sıcak bakmalarıydı. Neredeyse tüm tartışmalarda iktidar pasif
davranmakla, Kosova meselesiyle yeterince ilgilenmemekle ve sürekli olarak
Yugoslavya’nın toprak bütünlüğünü savunmakla suçlandı. Dolayısıyla aslında
hükümetin politikası ilk baştan itibaren
ülke içinde tartışmalara yol açmıştı. Bu
noktada, Hermann’ın modelinde bahsettiği gibi bir politikanın diğer aktörlerde
tepki yaratmasının ardından yeniden değerlendirilmesi süreci yaşandığı söylenebilir. Uluslararası gözetim altında
yürütülen Kosovalı Arnavutlarla Sırplar
arasındaki statü görüşmelerinin giderek
çıkmaza sürüklenmesiyle birlikte Batılı
devletlerin de giderek Kosova’nın
bağımsızlığı fikrine daha fazla yaklaşmaları üzerine Türkiye de politikasını gözden geçirmeye başladı. Dolayısıyla
2005’te Dışişleri Bakanlığı’nın Kosova’nın gelecekteki statüsüyle ilgili ucu
açık söylemi, o dönemde Dışişleri Bakanı
olan Abdullah Gül’ün aynı yılın sonlarında Kosova’ya yaptığı ziyarette bağımsızlık ihtimalini dışlamaması, 2007’de
Ahtisaari Planı’nın kabulü için BM nezdinde yapılan girişimler, hep Türkiye’nin
tanımanın altyapısını zaman içinde
yavaş yavaş hazırladığını göstermektedir. Bu bağlamda, 18 Şubat 2008’de Türkiye’nin Kosova’yı tanıması bir
değişimden ziyade esas olarak sürekliliği
göstermektedir. Görünürdeki değişimin
ardında temelleri adım adım oluşturulan
tanıma kararı yatmaktadır. Dolayısıyla
burada Hermann’ın bahsettiği değişim
çeşitlerinden sadece program değişikliği
yani taktiksel ve yöntemsel bir değişiklik
meydana geldiği açıktır.
Uluslararası İlişkiler, Cilt 7, Sayı 27,
Güz 2010, ss. 51-86'da yayınlandı
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yle bir dünyada yaşıyoruz ki, her insanî hareket, doğal olan her şey, insanın yaşam ile mücadelesinde
gayet adaletli davranma çabası, olağanüstü
bir olay ve şaşkınlık yaratıyor. Bozulmamış
bir düzen, çıkarsız bir hayat keşfedilince
alıp onu müzeye koyası geliyor insanın.
Çünkü dünyanın düzeni bozuldu, onu da insanlar bozdu. Sonra nerede doğal olan bir
şey varsa parmakla gösterir oldu.
Eskiden “zenginler” şehirlerin ortasında son
model arabaları ile güzel evlerde yaşardı,
yedikleri, içtikleri hep marketlerden paketlenmiş gıdalar olurdu. En basiti çocukken
en çok güldüğümüz şey Avrupa’da marketlerde karpuzun dilim dilim satılıyor olmasıydı. Elmaları da öyle kilo ile almıyor tek
tek satın alıyorlardı. Vay be, zenginlik herhalde böyle bir şeydi. Onlar, normal olarak
herkes gibi pazardan, bahçeden kurtlu, çürümüş meyveleri yiyecek değillerdi ya. Balı
da herhangi bir kavanozdan mı yiyecekler,
elbette ki hayır, eczaneden alınan bal çok
daha farklı ve yararlıydı. Bütün bunlar sanki
çok iyi şeylermiş gibi gösterildi. Oysaki
bugün durum çok farklı, “organik” olan her
şey paha biçilemez. Meyvelerin kurtlusunu
tercih edin diyorlar. Köylerden alış veriş
yapmak şimdi zengin işi, “vintage” arabası
olanların havası bir başka. Şehre uzak bir
yerde bir köy evi hayal edenler öyle çok ki,
balı da mümkünse dağlık yerlerden satın alıyorlar. Karpuza ne mi oldu, artık herkes
dilim dilim satın alır oldu. Mesele “organik”
değil, karpuzdaki mesele gayet “sosyolojik”. Artık bir karpuzu yiyecek kalabalık aileler kalmadı.
Velhasıl yaşlı bir kadının doğayı da düşünerek tek başına yaşam mücadelesi vermesi
Kuzey Makedonya’da sinemaya taşındı. Bir
belgesel filmi olan “Honeyland” yani Bal
Ülkesi dili Türkçe ve iki dalda Oscar adayı
oldu hem de. Belgeselin başkahramanı
Yörük bir Türk kadını Hatice Muratova, son
günlerde Kuzey Makedonya’da her gün
ismi konuşulan kadın oldu. Onunla resim
çekilmek isteyen herkes ardı sıra Bekirli köyüne koşuyor.

İŞTİP’E YAKIN

Hatice aktör değil, Hatice yaşlı annesi ile
hayat mücadelesi vermiş terk edilmiş bir
köyde yalnız yaşayan biri. Bekirli köyü
Ovçe Pole’ye bağlı bir Türk köyü, 1900 yılı
nüfus sayımlarında köyde 270 Türk yaşıyormuş, 1948’de 134, 1971 yılında 70 Türk
derken en son 2002 sayımlarında resmi kayıtlarda 5 Türk yaşadığı geçiyor. İştip’e yani
Köprülü’ye yakın o kadar çok Türk köyü
var ki, birçoğunun kaderi bu şekilde aslında.
Hatice, arıların da kendi hakkını gözeterek,
modern sandıklarda değil, gayet doğal ortamlarda, kendi şartlarında arılara da balın
yarısını bırakarak filmde geçen “em size em
bize, yari sana yari bana” cümlesini kullanarak belgeselin en can alıcı noktasını oluşturuyor. Belgesel, eski bal toplama geleneğini
bize hatırlatsa da ekosistemin hikâyesini
çok saf bir şekilde gösteriyor.
Filmin konusu Makedonya’da Yörüklerin
hayat mücadelesi değil, ya da nebileyim
Makedonya’nın bir reklamı da yapılmıyor.
Mesele tamamen doğa ve insan ilişkisi. Hatice’nin yaşlı annesi ve onun naifliğine karşın yeni gelen bir ailenin kurnazlığına karşı
mücadelesi. Mutlaka izlenmesi gerek. Zaten
derdimiz de bozulan dünyanın gidişatında
bu değil mi. Birileri saf olanın tarafını tutar
birileri de bu saflıktan yararlanıp daha fazla
kazanç elde etmek ister. Oysaki Allah(c.c)
öyle bir düzen yaratmıştır ki herkes için yer
var bu dünyada. Bazen “yetinmek gerek”
değil mi. Unuttuğumuz bu cümle bile son
zamanlarda sosyal medyada ne kadar da
şaşkınlık yarattı… Allah verir kul şaşar,
bizim Hatice de elektriği bile olmayan Bekirli köyünden yolu Oscar ve Hollywood’a
düştü. Ne hikâyeler var aslında bu güzel ülkede, sivil toplum kuruluşlarının içinde bulunmuş biri olarak aslında neler gördük biz
Doğu Makedonya’da. Bir köyden bir köye
eğitim için kilometrelerce yol yapan çocuklar. Bazı eleştirmenler üzülmüş, Makedonya’yı bu belgesel biraz da geri kalmış
göstermişmiş. Herkes bir dağ başında yaşamıyor sonuçta. Ama bunun nedenini önce
kendilerine bir sorsunlar. Bu köyler sırf geri
kalsın diye yollar yapmadıklarından orada
bir yerde bazı şeyler çok naif kaldı işte. Gün
gelir tüm dünyaya da konu olur bu mesele,
bizim Hatice’nin meselesi gibi. Orada bir
köy var uzakta, bizim köyümüzdür, gitmesek de görmesek de, parmakla gösterirler
işte zamanı geldiğinde. Son olarak bu sayı
ile birlikte Gerçek Hayat Dergisi’ndeki yazılarıma ara verdiğimi bildirmek isterim.
Benim için bu dört yıl yazı hayatıma inanılmaz katkısı oldu, ama bir şekilde Üsküp’ün,
Rumeli’nin sesi olmaya devam edeceğim,
son asrın bizden aldıklarını henüz sindirmiş
değiliz çünkü… Gönül Coğrafyanın hüzünlü şehri Üsküp’ten Üsküp Mektuplarına
kısa bir elvedâ…
www.timebalkan.com
sitesinden alınmıştır.
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kosova Eski Bakan Yardımcısı ve Kosova
Demokratik Türk Partisi Şube Başkanı Rıfat Krasniç ve Kosova Mamuşa Belediyesi
Başkan Yardımcısı Hilmi Şala ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı
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iyarette, Kosova
Mamuşa Türkleri Kültür
ve Sosyal Yardımlaşma
Derneği Başkanı Ercan Morina
ve beraberindekiler de hazır
bulundu. Balkanların gönül
coğrafyamızın nadide bölgelerinden biri olduğunu dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz, “O topraklar
bilhassa bizim Osmanlı kültürünün halen yaşadığı, yaşatıldığı bölgeler. Dolayısıyla bizlerin bağlarımızı çok daha güçlü
hale getirmemiz gerekiyor.
Bizler de yerel yönetimler olarak, Türkiye’deki kardeşleriniz
olarak elimizden geleni her
daim yapmaya hazırız. Zaman
zaman çeşitli etkinliklerle bir
araya gelmeye çalışıyoruz.
Bundan sonraki süreçte de sosyal projelerle katkı sunmaya
devam edeceğiz. Yeter ki sizler
o topraklara değer katmaya, o
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topraklarla olan ünsiyetinizi
daha güçlü tutmaya gayret
edin. Bu noktada bizim üzerimize düşeni de bizler yapmaya hazırız” diye konuştu.
www.haberler.com’a göre;
Kosova Eski Bakan Yardımcısı
ve Kosova Demokratik Türk
Partisi Şube Başkanı Rıfat
Krasniç de kendilerine gösterilen misafirlikten ötürü
Yıldırım Belediye Başkanı
Oktay Yılmaz’a teşekkür ederek, “Kosova bugün yaklaşık 1
milyon 600 bin nüfusa sahip

bir devlet. Ayrıca Kosova’da
Prizren, Priştine, Mamuşa,
Gilan, Dobırçan ve Mitrovitsa
şehirlerinde 17 binin üzerinde
Türk yaşıyor. Bir Türk kasabası
olan Mamuşa’nın yaklaşık 6
bin nüfusu var. Burada Türkçe
konuşuluyor ve eğitim görülüyor. Kosova nüfusunun yüzde
93’ü Müslüman’dır.
Kosova’nın Türkiye ile ilişkileri çok eskiye dayanıyor.
Osmanlı zamanından yapılan
birçok eser bize miras kaldı.
İlişkilerimizin her geçen gün

artarak geliştiğini görmek bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Kosova Mamuşa Belediyesi
Başkan Yardımcısı Hilmi Şala
ise Mamuşa Belediyesi’nde
yaptıkları çalışmalar hakkında
bilgi vererek, “Mamuşa
Belediyesi, Balkanlar’daki tek
Türk Belediyesidir. Biz oralarda Türk bayrağı ve adetlerine
sahip çıkıyoruz. Sizleri de
Mamuşa’da görmek ağırlamak
isteriz. Sizlerin varlığı ve desteği bizlere her daim güç veriyor” ifadelerini kullandı.

Mudanya
Mübadele
kurbanlarını
unutMadı

orunlu Nüfus
Mübadelesi Sözleşmesi
ile vatanlarını terk etmek
zorunda kalan ve tüm geçmişlerini bir valize sığdırıp yola
çıkan mübadiller, 97. yılında
Mudanya’da unutulmadı.
Mudanya Belediyesi, Lozan
Mübadilleri Vakfı Mudanya
Temsilciliği ile birlikte düzenlediği etkinliklerinde mübadil
torunlarını Mudanya’da buluşturdu. www.timebalkan.com’a
göre; Mudanya Belediyesi,
Lozan Mübadilleri Vakfı
Mudanya Temsilciliği ile birlik-

te düzenlediği Mübadelenin
97. yılı anma etkinliklerinde
mübadil torunlarını
Mudanya’da buluşturdu.
Anma etkinlikleri, Tarihi
Mudanya Bandosu eşliğinde 1
dakikalık saygı duruşunun
ardından savaşlarda ve göç
yollarında hayatını yitirenlerin
anısına denize karanfil bırakılmasıyla başladı. Uğur Mumcu
Kültür Merkezi’nde devam
eden etkinlikler kapsamında
Hasan Özgen ve Kurtuluş
Özgen’in Balkan göçleri ve
mübadeleyi konu alan 'Aynı
Evin Çocukları' belgesel filminin gösterimi yapıldı.
Yüzyıllardır yaşanan ve etkisi

kuşaklar boyu süren göçmenlik konusunun işlendiği;
Türkiye, Yunanistan ve Kuzey
Makedonya’da çekilen film,
izleyicilerden büyük beğeni
topladı.
Barışın ve Kardeşliğin Başkenti
Mudanya’nın önemli bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptığını belirten Mudanya
Belediye Başkanı Hayri
Türkyılmaz, mübadil kültürünün yaşatılması, gelecek nesillere aktarılmasıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini ifade
etti. Mudanya’da kültürlerin
kardeşliğini yaşattıklarını vurgulayan Türkyılmaz, “Acı
mübadele günlerinde ve sonra-

sında yerleştikleri vatan toprağımızda biz torunlarına sahip
çıkan, kültürümüzü yaşatan
dedelerimizin, ninelerimizin
önünde bir kez daha saygı ile
eğiliyorum. Mudanyamızda
mübadil kültürünü yaşatmak,
desteklemek en önemli önceliklerimizden. Bir mübadil
çocuğu olarak Lozan
Mübadilleri Vakfı Mudanya
Temsilciliği’ne ve vakfın temsilcisi Cumhur Aksan’a geleneklerimize ve geçmişimize
sahip çıkarak bugünlere taşıdıkları için teşekkür ediyorum.
Geçmişimizle buluşup kimliğimize kavuşma yolunda attığımız adımlar sürecek” dedi.

Mamuşa Belediyesi’nden Türkiye
Bursları bilgilendirme toplantısı

G
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erçek Kültür Sanat
ve Spor Derneği ile
Mamuşa Belediyesi
işbirliğinde, Türkiye
Bursları’na başvuruda
bulunacak öğrencileri bilgilendirme toplantısı
düzenlendi. Gerçek
Derneğinde düzenlenen
bilgilendirme toplantısıyla
ilgili derneğin sosyal
medya hesabından yapılan
açıklamada, “Mamuşa
Belediyesi ile ortaklaşa olarak Türkiye Bursları’na
başvuruda bulunacak

öğrencileri bilgilendirme
toplantısı dernek binamızda yapıldı. www.timebalkan.com sitesinin haberine
göre; tanıtıma Priştine
“Sami Frasheri” Lisesi son
sınıf öğrencileri, lise öğretmenleri ve KDTP Priştine
Şubesi yetkilileri katıldı.
Tanıtım, Mamuşa
Belediyesi Bütçe ve Finans
Müdürü Türker Mazrek ile
Sağlık ve Sosyal Refah
Müdürü Rüştü Mazrek
tarafından gerçekleştirildi.
Mamuşa Belediyesi yetkililerine işbirliklerinden
dolayı teşekkürlerimizi
sunarız” ifadelerine yer
verildi.

atih Sultan Mehmed
Han, 1453 yılında
İstanbul’u Fethetmesiyle
birlikte gözünü Avrupa’ya
çevirmişti? Fetihlerin devamı
için zamanın iki güçlü Kralları
olan Bosna ve Macar
Krallıklarını ortadan kaldırması gerektiğine inanmıştı. 15.
yy. ortalarından sonra Bosna
sınırlarına yönelik Türk baskısı
ve Akınları gittikçe artıyordu.
O yıllarda Bosna’da
“Bogomil” inancı Avrupa’nın
tümünü ayaklandıracak kadar
güçlenmişti. Bosna Kralı
Tomaş, zor durumdaydı.
Katolik Papa, kendisinden
“Bogomil” inancını terk ederek
Katolik Mezhebine geçmesini
istiyordu. Bağımlılığı terk
etmeyen Bosna halkını ise, sürgüne göndermesini istiyordu.
Papa; Bu isteklerinin kabul
edilmesi halinde Kral Tomaş’a
daha önce hiç bir Bosna
Kralının alamadığı bir ” Kral
Tacı” nı önerdi. Bu durumu
öğrenen Fatih Sultan Mehmed
Han Kral Tomaş’ı tehdit etti.
Osmanlı Ordusunun Avrupa’ya
sorunsuz geçmesini Kral
Tomaş’tan talep etti. Ardından
da yıllık 20.000 Akçe haraca
bağladı. Kral Tomaş, Katolik
Papa’nın istediği gibi
“Bogomil” inancını terk ederek
Hristiyan Katolik oldu.
Akabinde karısını boşadı.
Bogomillikten ayrılmak istemeyen yerli halkı topraklarından sürdü. Topraklarından
sürülen yerli “Bogomil” halkın
önünde üç seçenek vardı. Ya
inançlarından vazgeçerek
Katolik olacaklardı. Ya da
“Bogomillik”ten vazgeçemedikleri için yakılacaklardı. Ya
da evlerini terk ederek doğup
büyüdükleri topraklardan kaçacaklardı.

ÖFke Ve kİn

Kral Tomaş bu yaptıklarından
dolayı Vatikan’da ki Papa’dan
övgüler alırken, Bu durumdan
acı çeken Bosna Halkı
Krallarına karşı büyük bir öfke
ve kin besliyorlardı. Kral
Tomaş’ın ölümünden sonra
Bosna Tahtına oğlu Styepan
Tomaşeviç geçti. Onun döneminde Bosna’da durum daha
da kötüleşti. Papa’nın tavsiyesiyle babasının Osmanlılara
ödemeyi kabul ettiği haracı
vaktinde ödemedi. Hatta,
Osmanlı Padişahına haber göndererek; “O çok istediğin haracını Bosna’ya gel kendin al.! ”
deyince…. Fatih Sultan
Mehmed Han derhal Divan’ı
topladı ve, 3 gün sonra Bosna
üzerine savaş kararı aldı.
Ordu’nun başında Fatih Sultan
Mehmed Han, Edirne’den
Bosna’ya doğru hızlıca ilerliyordu. Kısa bir süre sonra
Ordu ” Jajce ” ye ulaşır.
Sadrazam Mahmut Paşa ”
Jajce” Şehrine girer ve Kral ile
Ailesi esir alınırlar. Sultanın
huzuruna getirilirler ve hepsinin başları kesilir. Fatih Sultan
Mehmed Han, Vezir-i Azam
Mahmut Paşa, İshak Paşa ve
diger kumandanlar Bosna’nın
diğer Şehirlerini birer birer fethederlerken, Sultanın emriyle
Üsküp’ten beraberindeki askerleriyle birlikte Bosna’nın
Güneydoğusu üzerine Akınlara
girişen Üsküp Sancak Beyi
Gazi İsa Bey, ordusuyla önce
“Sancak ” Bölgesini fethetti.
Gazi İsa Bey, burada “Novi
Pazar ” adlı Kentin kurulmasını emretti. Buraya Üsküp ve
civarından Türkmenleri,
Müslümanları yerleştirdi. Gazi
İsa Bey Sancak Bölgesinin en
büyük Şehri olan Novipazar (
Yenipazar )’ın kurucusu olarak
tarihe geçti. Daha sonra Bosna
üzerine yürüyen Gazi İsa Bey,
Ordusuyla birlikte Beyaz
Zambaklar ülkesi Bosna’da
“Vrhbosna ” Kasabasına,
Yani… Bu günkü adıyla

İlber ŞİYAK
Sarajevo ( Saraybosna ) olarak
bilinen yere geldi. Ve Sultanın
emriyle Ordugâhını burada
kurdu. Bosna’da İsakoviç Gazi
İsa Begnolarak tanınan, 1464
yılında Osmanlı Devletinin
Rumeli Beylerbeyliğinde ki ilk
Bosna Sancak Beyi ve ilk
Vali’si ve Saraybosna
(Sarajevo) ‘ nın kurucusu olarak tarihe geçti. Gazi İsa Bey,
Üsküp fatihi, Saruhan ( Manisa
) evladı Paşa Yiğit Bey’in
Torunu ve İshak Bey’in oğludur. Bosna seferinden sonra bir
daha Üsküp’ e geri dönmedi.
Ömrünün geri kalan kısmını
Saraybosna’da geçirdi.
Gelirinin büyük bir bölümünü
hayır işlerine ve kurduğu Vakıf
için harcadı. Gazi İsa Bey,
Üsküp’te İsa Bey Camisini,
Mescid, Kervansaray, Zaviye,
Medrese, Su Kemerleri yaptırdı. Novipazar ve Saraybosna
Şehirlerinin kurulmasında yaptırdığı eserlerle önemli rol
oynadı. Fatih Sultan Mehmed
Han’a hediye edeceğini bildirdiği Hünkâr Camii ( Careva
Dzamija )’ nın ardından büyük
bir Saray inşa ettirdi. Gazi İsa
Bey’in inşa ettirdiği Saray,
Şehrin isminin Sarayova (
Sarajevo ) olmasına sebep
olmuştur. Hünkâr Camisinin
yanına bir Hamam, Baş
Çarşı’da ki Kolobara Han’ını
ve bununla birlikte Hünkâr
Camisinin etrafında oluşan ilk
Mahalle ile Başçarşı’da ki yeni
iş merkezini bağlayan köprüyü
inşa ettirmiştir. Gazi İsa Bey,
1476 yılında öldü. Mezarının
tam olarak nerede olduğu
bilinmiyor. Hünkar Camii’nin
bahçesinde gömülü olduğu
sanılıyor. … Anadolu insanı ne
de güzel söylemiş; ” Kalpten
kalbe bir yol vardır. ” diye…
Bu söz; Türklere bile konu
olmuştur. Bu yolun sırrına
ermek hiç te kolay değildir.
Herkes bu sırlı yolda yürüyemez. 500 yıldan bu yana
Müslüman olan Boşnaklar, her
zaman Osmanlı Devletine
sadakat ile bağlı kaldılar.
Osmanlı Devleti Rumeli’yi
terk edince binlerce Boşnak
Anadolu’ya göç ettiler.
Osmanlı Devleti’nin ardından
“Bayrak Günü ” adıyla
Osmanlılardan Kurtuluş sevinci yaşamadılar. Osmanlı’ya
Rumeli’de kurşun atmayan
Boşnaklar, 1915 yılında
Çanakkale Savaşlarına Bosna –
Sancak gönüllü Taburları oluşturarak ortak vatan için
Gelibolu’ya koşarak ölmeye
geldiler. İyi bilmemiz gerekir
ki; Çanakkale Savaşında en
çok Şehit verenler Boşnaklar
ve Sancak Müslümanlarıdır.
Türkiye Cumhuriyeti de
Boşnakları daima kardeş olarak bildi. Bosna İç Savaşında
bizler topyekûn Türk Milleti
olarak Bosnalı Müslüman kardeşlerimizin yanında yer aldık.
Onların acıları bizim acımız
oldu. Avrupa’nın orta yerinde
tek suçları Müslüman olmaları
ve ülkelerinde petrol rezervleri
bulunmaması olan Boşnaklar,
dünyanın gözleri önünde
Sırplar tarafından vahşice katliamlara maruz kalmışlardır.
Bosna – Hersek ‘ te iç savaş
sırasında 312.000 kişi öldü!
Bunların 35.000’i çocuklardı.
50.000 Boşnak kadını tecavüze
uğradı! 2.000.000 kişi evlerini
terk etmek zorunda kaldılar.
18.000 Boşnak halen kayıp…
Bosna’da bu güne kadar 300
toplu mezar bulundu. Ayrıca
bu savaşta 11 Temmuz 1995
yılında “Srebrenica” Kentinde
8.372 Müslüman Boşnak topluca katledildi.

yeter artık!

Beyaz Zambaklar boyunlarını
bükmesinler, Solmasınlar !
Mavi Kelebekler özgürlük için
uçuşsunlar! Bosna ağlamasın.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'teki Stav
Dergisi'ne Türkiye’nin Balkan ülkelerindeki rolünü anlattı

T

müzahir beyanlarda bulunmuştur.
S400 meselesi, Türkiye'nin güvenlik
ihtiyaçlarını karşılamak üzere attığı
bir adımdır. NATO ve F35'lerle
menfi anlamda herhangi bir ilişkisi
yoktur."
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ürkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, Erdoğan,
Bosna Hersek'te yayımlanan
Stav Dergisi'ne verdiği mülakatta
gündeme ilişkin değerlendirmelerde
bulundu, soruları yanıtladı.
www.aa.com.tr’ye göre; Küresel
Mülteci Forumu'ndaki konuşması
hatırlatılarak, "Mülteci krizini Avrupa Türkiye'ye mi yüklemeye çalışıyor?" şeklindeki soru üzerine
Erdoğan, mülteci meselesine daima
insanı ve vicdanı merkeze alan bir
anlayışla yaklaştıklarını belirtti.
"Suriye krizinin ilk anlarından itibaren din, dil, mezhep, köken ayrımı
gözetmeden kapımıza gelen herkesi
bağrımıza bastık." diyen Erdoğan,
Suriye içinde yerlerinden edilmiş 3
milyonu aşkın kişiye resmi kurumlar
ve sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla düzenli yardımda bulunduklarını bildirdi.
Türkiye'nin halihazırda dünyada en
fazla mülteciye ev sahipliği yapan ve
milli gelire oranla dünyanın "en cömert ülkesi" olduğuna dikkati çeken
Erdoğan, "Hal böyleyken imkanları
bizden kat be kat fazla olan Avrupa
ülkeleri, Suriye konusunda maalesef
iyi bir sınav veremedi. Ülkemize verilen sözler yerine getirilmedi. Mazlumlara sahip çıkmak yerine dikenli
tel örgülerin arkasına saklanmayı
tercih ettiler. Hatta Ege ve Akdeniz'de düzensiz göçlerle mücadele
edilirken, botların batırılması, şişlenmesi, bu insanların denizin ortasında
ölüme terk edilmesi gibi insanlık dışı
hadiselerle karşılaştık." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin şu an 3,7 milyonu Suriyeli olmak üzere yaklaşık 5 milyon
sığınmacıyı topraklarında misafir ettiğini anlatan Erdoğan, "İdlib'de yoğunlaşan saldırıların ardından 250
bin kişi daha ülkemiz sınırına geldi.
Bu katliamların devam etmesi halinde sayı da artacaktır. Ancak Türkiye'nin yeni bir düzensiz göç
dalgasını tek başına göğüslemesi
artık mümkün değildir." ifadesini
kullandı.
"Türkiye'nin Suriye'de güvenli koridor oluşturulması sürecinde askeri
operasyonlarına neden karşı çıkıldı?
Birileri Suriye'de ve Türkiye sınırında savaşın devam etmesini mi istiyor? Diğer ülkelerin çıkarı nedir?"
şeklindeki soruya ise Erdoğan, "Suriye meselesine bazı ülkeler sadece
çıkar, güç ve petrol merceğinden bakıyor. 1 milyon insanın hayatını kaybettiği ve 12 milyon Suriyelinin
evlerini terk etmek zorunda kaldığı
böylesi büyük bir insani trajediyi fırsata çevirmenin peşindeler. Nitekim
bunu kamuoyu önünde de farklı vesilelerle deklare ettiler. Tek gündemlerinin petrol kaynaklarını ele
geçirmek olduğunu açıkça söylediler. Güney sınırımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunun
gerisinde de bu niyetler vardı." yanıtını verdi.
"Ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin
devre dışı bırakılmasına seyirci kala-

‘ÇELİKTEN İRADE’

mazdık"
Erdoğan, Türkiye'nin Libya ile yaptığı anlaşmanın bazı ülkeleri neden o
kadar rahatsız ettiğine ilişkin soruya
ise "Türkiye olarak Libya konusunda
muhatabımız, BM tarafından da tanınan Milli Mutabakat Hükümeti ve
Başbakanı Sayın Serrac'dır. Binlerce
yıllık köklü ilişkilere sahip olduğumuz Libya, bizim aynı zamanda Akdeniz'de komşumuzdur. Doğu
Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarının aranması ve işletilmesinde, ülkemizin ve Kıbrıs Türklerinin devre
dışı bırakılmasına seyirci kalamazdık." yanıtını verdi.
Libya ile geçen ay imzaladıkları iki
muhtırayla iş birliğini en üst seviyeye taşıdıklarını, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası"
ile "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası"nın Türkiye'ye çok önemli
stratejik kazanımlar sağladığını vurgulayan Erdoğan, Türkiye'yi Akdeniz denkleminin dışına atma
projelerinin, bu adımlarla akamete
uğradığını anlattı.
Bu anlaşmaların uluslararası hukuka
ve Birleşmiş Milletler sözleşmelerine
uygun olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ege'nin ve Akdeniz'in sahibi,
bu denizlere kıyıları olan ülkelerin
tamamıdır. En uzun kıyı sahibi ülke
olarak biz de buradaki haklarımızı
korumak için sonuna kadar, tüm imkanlarımızla mücadele etmekte kararlıyız." değerlendirmesini yaptı.
- "Türkiye'de artık sistem tartışmaları bitmiştir"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet
Sistemi'ne geçmesine ilişkin soruya
şu karşılığı verdi:
"Türkiye'de artık sistem tartışmaları
bitmiştir. Milletimiz tarihinde ilk
defa tamamen demokratik yollarla
yönetim sistemini değiştirmiştir. 16
Nisan halk oylamasında kabul edilen, 24 Haziran 2018 seçimleriyle uygulamaya giren yeni yönetim
sistemi, milli iradeyi güçlendirmiş,

Bosnalı
Müslümanlar
depremzedeleri
unutmadı
B
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osna Hersek genelindeki tüm
camilerde, cuma namazı sonrası
Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım toplandı. Bosna
Hersek İslam Birliğinin (Diyanet İşleri) önceki gün aldığı karar doğrultusunda, ülke genelinde ve Boşnak

diasporasının yaşadığı ülkelerdeki camilerde Türkiye'deki depremzedeler
için yardım kampanyası düzenlendi.
www.aa.com.tr’ye göre: Cuma namazını kılmak için camileri dolduran
Müslümanlar, ibadetlerini yerine getirdikten sonra bağışta bulundu. Başkent Saraybosna'daki en önemli
Osmanlı camilerinden Gazi Hüsrev

istikrar ve hızlı karar alma kabiliyeti
kazandırmıştır. Son 1,5 yılda karşılaştığımız birçok badireyi başarıyla
atlatabilmemizde, sistemin bize sağladığı yeni imkanların çok büyük
katkısı olmuştur. Elbette her yenilikte olduğu gibi burada da eski alışkanlıklardan kaynaklanan bazı
pürüzler çıkmaktadır. Özellikle eski
sistemden nemalanan çevrelerin yeni
sistemi kabullenmeleri ve içselleştirmeleri zaman almaktadır. Uygulamadan kaynaklanan pürüzlerin
giderilmesi amacıyla geçen yıl Cumhurbaşkanı Yardımcımızın başkanlığında bir heyet kurduk. Tüm
kurumlarımızdan temsilcilerin
içinde yer aldığı bu heyetin tespit ve
tavsiyelerine göre sistemi daha da
iyileştiriyoruz."
Bosna Hersek'in NATO yolunu desteklediğine ilişkin sözleri hatırlatılarak, "Ancak Türkiye'nin NATO'daki
konumu eskisi gibi güçlü mü? Özellikle S400 alımı konusundaki Amerika'nın tutumundan bahsediyoruz."
şeklindeki soru üzerine Erdoğan,
Türkiye'nin son 67 yıldır NATO'ya
en kapsamlı katkıları yapan, müttefikleriyle dayanışma içinde hareket
eden ülkelerin başında geldiğini belirtti.
Türkiye'nin Bosna, Kosova ve Makedonya'daki NATO misyonlarının
yanı sıra Afganistan'da da barışın inşasında önemli bir rol üstlendiğine
dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam
etti:
"Ülkemizin NATO'daki önemi, gücü
ve etkinliği tartışma götürmezdir.
Öte yandan Türkiye'nin farklı ülke
ve bölgelerle geliştirdiği ilişkiler birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Ülkemizin egemenlik haklarına
giren S400'ler meselesi üzerinden yapılan tartışmaları biz doğru bulmuyoruz. NATO ittifakı çerçevesinde,
milli güvenliğimizi tahkim gayesiyle
attığımız adımları, kendi mecrasında
değerlendirmek gerekir. NATO
Genel Sekreteri de bu meselede ülkemizi destekleyen, bizim tezlerimize

Son 6 yılda yaşadıkları her hadisede
vatandaşların, gerekirse kanı ve canı
pahasına iradesine, hükümetine ve
vatanına sahip çıktığını vurgulayan
Erdoğan, şunları kaydetti:
"Böyle çelikten bir iradeyi yıkabilecek hiçbir güç yoktur. Nitekim ekonomimiz 2018 yılındaki kur
saldırısından sonra yeniden toparlanma sürecine girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın açıkladığı Yeni
Ekonomi Programı'yla farklı bir
ivme kazanıldı. Enflasyon düşmeye,
yatırımlar artmaya, sanayinin çarkları tekrar işlemeye başladı. Konut
satışları 2019 Kasım ayında yüzde
54,4 ve otomobil satışları ise yüzde
3,5 arttı. Keza ekonomik güven endeksi yüzde 2,6 oranında artarak
93,8'e çıktı. Üçüncü çeyrekteki yüzde
0,9'luk pozitif büyümeyle ülkemiz
tekrar büyüme dönemine girdi.
Ekim ayında sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,8
artarken, perakende satış hacmi
yüzde 5,9 arttı. Geçen yılın Kasım
ayında yüzde 21,6 olan enflasyon, bu
sene yarı yarıya gerileyerek yüzde
10,6 olarak gerçekleşti. Aynı şekilde
2019 senesinde ihracatta 180 milyar
doları yakalayacağımıza inanıyoruz.
Turizmde de tarihimizde ilk defa 50
milyon turistin üzerine çıkacağımızı
hesaplıyoruz."

MAARİF VAKFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'ye
ilişkin olarak da örgütün dünyanın
en sinsi ve karanlık yapılanmalarından biri olduğunu vurguladı. FETÖ'nün 15 Temmuz darbe
girişimiyle kanlı ve kirli yüzünü ortaya koyduğunu anlatan Erdoğan,
"Örgüt için sözde eğitim kurumları,
militan devşirme ve finans araçlarıdır." dedi. Türkiye'de de 40 yıl boyunca FETÖ'nün okullar ve
dershaneler aracılığıyla çok ciddi imkanlar elde ettiğine dikkati çeken Erdoğan, "FETÖ'nün tehdit unsuru
olmaktan çıkarılmasında örgüte ait
bu kurumlarının kapatılması son derece önemlidir. Diğer türlü örgütün
genç dimağları zehirlemesine engel
olunamaz. Örgütün eğitim, kültür,
sivil toplum gibi farklı kisvelerle varlığını sürdürme çabalarını aslında
yeni terör eylemlerinin hazırlığı olarak görmek gerekir ve bu tür faaliyetlere karşı her daim uyanık
olunmalıdır. Bu gerçeğin farkına
varan çok sayıda dost ve müttefik
ülke, FETÖ ile iltisaklı yapıları kapatmakta veya örgüte ait okulları
Türkiye Maarif Vakfına devretmektedir. Şimdiye kadar 18 ülkede 219
okul Maarif Vakfına devredilmiştir.
Zamanla bu sayının artacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AA

ireç gibiydi yüzü… Titriyordu.
Boş boş bakıyordu. Aslan gibi bir
gencin uyuşturucu yüzünden bu
hale gelmesini izlemek içimi parçaladı.
Personelimin oğluydu gördüğüm delikanlı.
İnsanın bedenini, aklını ve ruhunu çürüten, aileyi ve toplumu ayakta tutan değerleri yerle bir eden bir facia.
Ne kanser tutar yerini, ne savaş, ne de
başka bir şey...
Kötü arkadaş, işsizlik, grup baskısı,
bozuk çevre, ‘Denerim, bırakırım’ mantığı, heyecan tutkusu, kendini ispatlama
çabası, manevi boşluk, aile yapısında bozukluklar…
Nedenlerini saymakla bitirmemiz mümkün olamaz…
Tedavi yöntemlerinin anlatılmasından
çok bu noktaya gelinmeden önce yapılacaklar konusu bence daha önemli. Nedenleri, sonuçları anlatmak uzmanların
işi. Anne babaların, aslında tüm ailenin
dikkatli olması şart. Gözlemlemeyi ihmal
etmeyin.
Ancak benim asıl vurgulamak istediğim
gençleri uyuşturucuyla ilk kez tanıştıran
zehir tacirlerinin yaklaşma biçimi…
Çok önemli çünkü çok sinsiler, çok acımasızlar…
Çünkü bulundukları batağa çekmek için
kendilerine yandaş arıyorlar… Adeta
‘Oscar’lık bir performansla kurbanlarına
yaklaşıyorlar…
Bakın, bir uzman nasıl özetlemiş anlatmak istediğim konunun vehametini…
Şöyle;
“Eroin bağımlılığının ilk adımı arkadaş
kıyağı… Arkadaşınız, aslında bir
‘ayakçı’ ise bir süre sonra ‘bombalama’
denen bir taktik kullanır. Bir gün evinize
gelir, getirdiği eroini bilerek sizde unutur. Bir eroinmanın malını asla unutmayacağını bilmediğiniz için
kuşkulanmazsınız. Gelip almasını beklersiniz. Gelmez… Bir gün şeytana uyar;
“Bir kereden bir şey olmaz, bir deneyim”
dersiniz. İşte bombalama budur. İşte film
orada kopar. Tuzağa düşmüşsünüz demektir, artık devamı gelir. Bir eroin bağımlısı olarak, size o ‘sahte cennete’
alıştıran ayakçınızı ararsınız…”
Bir kere bile denenmesi yeterli. Durum
bu kadar ciddi…
Gençler, bir gruba ait olabilmek için de
bu kötü yola girebiliyor. Keyif aldığı
sohbetin ortağı olabilmek için ikram edilen uyuşturucuyu deneyebiliyor. Kullanmaya itiraz ettiği zaman da ‘süt çocuğu’,
‘balkon çocuğu’, ‘ev kızı’ gibi aşağılamalara da tanık olabiliyor.
Ya süslü laflar… Üstü kapalı tehditler…
Vaatler…
“Sen gidince buraların tadı tuzu kaçar”,
“Gidersen bak bir daha asla yüzüne bakmam”, “Ne olur hatırım için bir kez, beni
kırma”, “Aaa, kesinlikle seni bırakmayız”, “Bak yaparsan seni o kızla ya da o
çocukla tanıştıracağım”
Tamam, ben de kabul ediyorum; yaşayarak öğrenir insan. Ben de hayatın yaşanarak öğrenilmesinden yanayım. Ama her
şeyi değil.
Bazı şeyleri öğrenmek için yaşamanız
gerekmez. Uyuşturucu gibi mesela…
“Hayır” diyebilmeyi öğretelim
çocuklarımıza.
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Bey Camisi'nin başimamı Mensur
Malkic, cuma hutbesinde, doğal afet
durumlarında birlik ve dayanışmanın
önemine dikkati çekti. Bosnalı Müslümanlar olarak Türkiye'deki depremzedelerle dayanışma içinde olmak
adına bu yardım kampanyasını düzenlediklerini kaydeden Malkic, "Karşımıza çıkan acı imtihanlardan sadece

Allah'ın yardımıyla kurtuluruz. O,
sabredenlerin ve isyan etmeyenlerin
yanındadır." dedi. Yardımlarla, depremzedelerin yanında olduklarını
göstermek istediklerini söyleyen Malkic, "Depremde evlerini, yakınlarını
kaybedenlere elimizden geldiği kadar
yardım etmek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı. AA
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Mübadele dışında kalan
soydaşların zorlu yaşamı
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Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme ile öngörülen
mübadelenin dışında kalan Türk azınlık, Yunanistan'da zor bir yaşam sürüyor

T

tan'da bırakıldıkları günden beri zor
zamanlar geçirdiğini ve büyük kayıplar verdiğini anlatan Hüseyinoğlu,
Türk azınlığın 1930'lu yıllardan itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla
adeta kıskaca alındığını söyledi.
Hüseyinoğlu, Yunanların daha o zamandan beri bazen açık, bazen üstü
kapalı şekilde hep böyle bir politika
izlediğini kaydetti.

ürkiye ile Yunanistan arasında
30 Ocak 1923'te imzalanan sözleşme ile öngörülen mübadelenin dışında tutulan Batı Trakya
Türkleri, Lozan Antlaşması ile azınlık
statüsü altında bırakıldıkları Yunanistan'da haklarının ihlal edilmesinden
kaynaklı bir dizi sorunla zorlu bir
yaşam mücadelesi veriyor.
Türkiye-Yunanistan sınırındaki Meriç
Nehri ile Yunanistan'ın Kavala şehri
yakınlarındaki Karasu Nehri arasındaki bölgede yaşayan ve bugün nüfusu 150 bin civarında olan Türk
toplumu, mübadele dışında bırakıldıkları günleri hüzünle yad ederken
Türkiye sınırları dışında kalmalarının

‘RUMLAR’I
SİNDİREMEDİLER’

Hüseyinoğlu, mübadeleyle Anadolu'dan Yunanistan'a getirilen Rumların Yunanistan'daki halk tarafından

ifade etti.
Mübadele yıllarında 12-13 yaşlarında
olan kayınvalidesi Bedriye Hasanoğlu ile ilgili bir hikayeyi de aktaran
Hüseyinoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Yerleşecek yer bulamayınca tekrar
Gümülcine'ye dönenler arasında Tekirdağ'dan göç eden Rum bir aile de
kayınvalidemin Yenimahalle'deki
evine yerleştirilmiş. Ev zaten iki odadan ibaretmiş. Birine Rumları yerleştirmişler. İtiraz etmişler ancak
kimseye dinletememişler. Zamanla
kayınvalidemin ailesiyle evlerini paylaştıkları Rum aile arasında dostluk
oluşmuş. Kayınvalidem Bedriye ile

NÜFUS MÜBADELESİ
Yunanistan'daki yerleşik
Müslümanlar ile Türkiye'deki yerleşik Ortodoks Rumların zorunlu
göçünü öngören mübadele sözleşmesi, 30
Ocak 1923'te Lozan'da

imzalandı. Lozan Antlaşması'na ek olarak
hazırlanan sözleşmeye
göre, İstanbul'daki
Rumlar ile Batı Trakya'daki Müslüman
Türkler hariç Yunanis-

müsebbibi olarak da mübadele sözleşmesiyle İstanbul'da bırakılması kararlaştırılan Rum Ortodoks
Patrikhanesi'ni görüyor.
Mübadele dönemini ve akabindeki
yıllarda Batı Trakya'da yaşananları
AA muhabirine değerlendiren 84 yaşındaki Gümülcineli tarihçi ve yazar
Tevfik Hüseyinoğlu, Batı Trakya'daki
Türklerin mübadeleden muaf tutulması kararının, o dönemde bölgedeki
Müslüman Türk nüfus tarafından hüzünle karşılandığını söyledi.
Bölgedeki mübadelenin ilk olarak Yunanistan ile Bulgaristan arasında sınır
bölgelerinde uygulandığını, Kurtuluş
Savaşı'ndan sonra ise Yunanistan'ın
teklifi üzerine Türkiye ile Yunanistan
arasında da genel mübadeleye gidildiğini anlatan Hüseyinoğlu, o dönem
Türkiye'ye yapılan baskılar sonucu
Patrikhane ve İstanbullu Rumların bu
uygulamanın dışında tutulduğunu
dile getirdi.
Hüseyinoğlu, buna karşılık olarak da
Meriç ve Karasu nehirleri arasındaki
Batı Trakya'da yaşayan Türklerin Yunanistan'da kalmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

‘PATRİKHANENİN
KURBANIYIZ’

Batı Trakya'nın, Yunanistan'a bırakılması ve ardından mübadele dışında
tutulmasının bölgedeki Müslüman
Türk nüfus tarafından tepki ve hüzünle karşılandığını ifade eden Hüseyinoğlu, Batı Trakya ile ilgili
kararlarda bölgedeki Türklerin görüşünün alınmadığını savundu.
Hüseyinoğlu, o dönemde Batı Trakya'nın Yunanistan'a bırakılmasına
tepki amacıyla Gümülcine'deki medrese önünde büyük bir protesto eylemi düzenlendiğini belirterek, "Bizi
bırakırlarken bize sormadılar. Dedelerimize sormadılar. Hiç kimse de araştırmadı, araştıramadı. Büyük bir
hegemonyanın içinde küçük bir olay
bizim burada kalışımız. Biz, İstanbul'daki Patrikhane'nin kurbanıyız."
dedi.
Batı Trakya'daki Türklerin Yunanis-

tan'da yerleşik bütün
Müslümanlar Türkiye'ye, Türkiye'de yerleşik bütün Rumlar da
Yunanistan'a gönderildi.
Mübadele iki milyona
yakın insanı kapsadı.

hoş karşılanmadığını anlatarak, kalacak ev bulamadıkları için yılarca çadırlarda kalan Rum aileler olduğuna
dair rivayetler bulunduğunu ifade
etti.
Mübadele yıllarında Batı Trakya'da
zor günler yaşandığını kaydeden Hüseyinoğlu, diğer bölgelerde yerleşecek yer bulamadıkları için Batı
Trakya'ya gelen birçok Rum ailenin,
İskeçe ve Gümülcine'de Türk ailelerin
yanına yerleştirildiğini söyledi.
Hüseyinoğlu, bazı Rum mübadillerin
sözleşmede Batı Trakya'ya yerleştirilemeyecekleri maddesine rağmen geçici olarak İskeçe ve Gümülcine'ye
getirildiğini anlatarak, "Bu aileler,
daha sonra hükümet kararıyla gönderildikleri Karasu'nun ötesindeki
Drama ve Serez'de yerel halk tarafından istenilmedikleri için tekrar Gümülcine'ye döndü. Birçoğu Türk
ailelerin yanına yerleştirildi. Bu,
büyük tartışmalara neden oldu."
dedi.

BÜYÜK DOSTLUKLAR

Hüseyinoğlu, Rum ve Türklerin Gümülcine ve İskeçe bölgelerinde birlikte yaşadıkları yıllarda karşılaşılan
zorluklara rağmen bazı aileler arasında büyük dostluklar kurulduğunu

Rum ailenin aynı yaşlardaki Evdokia isimli kızı
çok iyi arkadaş olmuş.
Bir süre sonra Rum aile,
Gümülcine yakınlarındaki Susurköy'e yerleşmiş. Yıllar sonra
kayınvalidemi Susurköy'e götürdüm. Evdokia, kayınvalidemin
geldiğini duyunca 'Bedriye' diye çığlık çığlığa
yola çıkarak kayınvalideme öyle bir sarıldı ki
anlatamam".
Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu
Başkanı ve Gümülcine
Müftüsü İbrahim Şerif
de Batı Trakya'daki
Türklerin kaderinin, İstanbul'daki Rumların
kaderiyle bağlı olduğunu belirterek, "Zira,
Patrikhane'nin Türkiye
dışına çıkarılması kabul
edilseydi biz de şimdi
Türkiye'de olacaktık.
Patrikhane de belki burada olacaktı." dedi.
1923'te imzalanan TürkYunan Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi ile bölge

insanının büyük bir kırılma yaşadığını ve zor günler geçirdiğini anımsatan Şerif, şunları kaydetti:
"Savaşların neticesinde insanların birbirilerine küs olduğu ve bir arada yaşamalarının mümkün olmayacağı
değerlendirilerek mübadele konusu
gündeme geldi. Müslüman Türklerin
Batı Trakya denilen bölgede, İstanbul
sınırları içinde ve Gökçeada'daki Ortodoks Rumların da Türkiye'de kalması karara bağlandı. Burada esas
olan Patrikhane'nin İstanbul'da kalmasıydı. Bu da Yunanistan'ın fikriydi.
Büyük devletler de destekledi ve bu
şekilde çare bulundu."
Şerif, mübadele sözleşmesinden yaklaşık bir asır sonra bugün Yunanistan'daki Türk azınlığın din, eğitim ve
ekonomi alanlarında keyfi uygulamalara maruz kaldığına dikkati çekerek,
gelecekle ilgili çok büyük kaygılar olduğunu söyledi.
Türk azınlığın başta kimlik sorunu
olmak üzere bir dizi yaşamsal sorunla
karşılaştığına işaret eden Şerif, şunları
belirtti:
"Bugün geldiğimiz noktada azınlığa
'Türk' denmiyor, sadece 'Müslüman'
deniyor. Dini alanda itiraz ettiğimiz
birçok keyfi uygulama bulunuyor.
Eğitim konusunda da her şeyin Yunancaya evrildiğini, okulların idaresine müdahale edildiğini görüyoruz.
Eğitimli, tahsilli gençlerimiz olmasına
rağmen kamu kurumlarına nüfus
oranında memur alımı yapılmıyor. Bu
nedenle göç söz konusu. Lozan'da
Gümülcine bölgesinde nüfusun
yüzde 80'ini oluşturan Türklerin
oranı bugün yüzde 30 civarında.
Kaynaklar doğruysa Lozan'ın imzalandığı dönemde sayısı 303 olan azınlık ilkokullarından bugün ise sadece
124'ünün kaldığını görüyoruz." AA
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iz de benim gibi zamanlama ve dakikliğe
önem verenlerden misiniz ya da bir
zamanlar öyle miydiniz?
Şu anda öyle olanlara harika bir haberim var,
evren sizi törpüleyecek ve gün gelecek pes edeceksiniz :)
Zaman nedir? Zamanı kim yaratmış ya da
uydurmuş? Kutsal kitaplarda saat, dakika ya da
saniyelerden bahsedilmiyor. Sadece gece ve
gündüzden, onlardaki saklı mesajlardan bahsediliyor. Tam da düşündüğünüz gibi aslında
zaman insanın icadı ve Einstein'ın dediği gibi
göreceli. Onu nasıl tanımlayabilirsiniz?
Yakınlarda tanıştığım bir guru şu soruyu sordu:
"Kol saatinize bakın ve söyleyin iki saat mi
daha uzun yoksa iki saniye mi?" elbette cevap
belliydi.
Sonra devam etti "Kaynar su dolu bir tencerenin içinde iki saniye kalmak mı, yoksa çok sevdiğiniz ve uzun zamandır görmediğiniz bir dostunuzla iki saat konuşmak mı daha uzun?"
Eğer zaman da insanoğlunun pek çok icadı gibi
geçersiz ve bir yanılsamaysa onu bu kadar
önemsemek, kolumuzun, duvarımızın, masamızın vazgeçilmezi haline getirmek niye?
Neden bedenimizin kendi saatini uygulamasına
izin vermiyoruz? Uzun zamandır kol saati takmıyorum (daha doğrusu eşimin hediye ettiği
saati onun göreceği zamanlar takmam dışında
takmıyorum) ve inanın bana şimdiye kadar hiçbir randevuma geç kalmadım. İlk başlarda alarmın sesinden hemen önce uyanıyordum zamanla tamamen bedenime güvenmeyi başardım.
Eğer zamanın akışına bu kadar takılmasaydık,
bilinmezlikte daha doğrusu sonsuzlukta yol
alsaydık bizi gülümseten mutlu eden şeylere
daha fazla zaman ayırıp, suratımızı asan
durumları daha çabuk geride bırakmaz mıydık?
mesai saatleri diye bir kavramın olmadığını
düşünün mesela, ya da yaptıklarınızın kalitesinin ona kaç saat harcadığınızla ölçülmediğini...

İnsanoğlu kendi kendini hapsetmeye o kadar
alışmış ki... Neden kendimizi hapsediyoruz?
"Tüm suç egoda" dediğinizi duyar gibiyim,
peki neden her seferinde egoya boyun eğiyoruz? Ego neden bizim kötülüğümüzü istiyor?
Aslında ego haşin kahkahalarla bizim kötülüğümüzü isteyen bir cadı ya da simsiyah bir enerji
bulutu değil. Unuttunuz mu hepimiz biriz ve
bütünüz, bunun içinde egomuz da yer alıyor.
Ve gerçekten onunla konuşmaya başladığımızda egonun aslında en derin korkularımızı örtmeye çalıştığını, onların şu ve ya bu şekilde
dünyamıza girmesini engellemeye çalıştığını
görüyoruz. "Senin düşüncelerin çok saçma
bence yönetimle paylaşma" derken altyazıda
"Rezil olmaktan, reddedilmekten korkuyorsun
ben de bunu engellemeye çalışıyorum" geçiyor.
İşte zaman da aslında mükemmeliyetçi olmaya
çalışan kurallar ve
sınırlarla kendini güvene almaya çalışan parçamızın bir yansıması. O anki haleti ruhiyemize
göre ya çok çabuk geçiyor ya da içimize fenalık
getiriyor. Sabırsızsak geçmek günler geçmek
bilmiyor, tam tadını çıkarmak isterken ise elimizden kayıp gidiyor.
İşte bu noktada başka bir soru kafama katılıyor,
peki ya dileklerimizin zamanı nasıl belirleniyor? Çoğu kez melekler ve ruhsal rehberimden
işittim zamansızlıkta aslında dilediğiniz anda
dileğiniz gerçekleşiyor. Dileğiniz, sizin hazır
olmanızı bekliyor. Onu ne kadar çok düşünür,
takıntı haline getirirseniz sizden o kadar kaçıyor, tıpkı ikili ilişkilerdeki gibi, kim onu sürekli
takip eden, telefonla rahatsız eden, sürekli karşısına çıkan birini ister ki zaten o kişilere sapık
denmez mi? O halde dileklerimizin sapığı haline geldiğimizde onların bize gelmelerini nasıl
bekleyebiliriz ki? Tek yaptığımız kendi kendimizin önünü tıkamak. Bu konunun bir diğer
parçası da ilahi zamanlama, meleklere inandığımızı, onlarla çalıştığımızı söylüyoruz, Allah'ın
sevgisiyle sarmalandığımıza bu muhteşem
düzenin bir parçası
olduğumuza inanıyoruz. Herşeyin dengede ve
düzende olduğunu biliyor, kendimizi akışa
bırakmayı seçiyoruz. Derken dileklerimiz
hemen olmadığında, çok istediğimiz birşeyin
tarihi ötelendiğinde ya da iptal edildiğinde ise
mızıkçı çocuklar gibi ağlamaya başlıyoruz. O
an akış anlamını yitiriyor, ilahi düzen ve takdiri ilahi de. Bir anda en doğruyu bizim bildiğimizi iddia ediyoruz içten içe, bu şimdi olmalıydı
neden olmadı?! Oysa ki her iptal ve öteleme
çok daha iyisinin, çok daha güzelinin gelmekte
olduğunun müjdesi. Kendi yarattığımız zamanda kalıp, akışı gözden kaçırdığımız her an müjdelerimizi de uzaklaştırıyoruz kendimizden ve
bunu fark edene kadar geceler, gündüzler ve
ömürler geçiyor.

"İlahi zamanlama ve akışı tamamen kabul ediyorum. Attığım her adımın, kalbimden geçen
tüm dileklerin, farkında olduğum ve olmadığım
tüm ihtiyaçlarımın benim ve bütünün en yüksek
hayrına olacak şekilde, gerçekleştiğini biliyorum. Kendimi ilahi düzenin engin akışına bırakıyorum. Bedenim, zihnim ve ruhum sevgili
Allah'ın yüce ışığı ve sevgisiyle doluyor.
Güvendeyim, huzurluyum ve mutluyum.
Kaynakta tezahür eden tüm mucizeler, teker
teker dünyamda gerçekleşiyor. Kalbimdeki
sevinç yüzüme yansıyor, ışığım artıyor.
Dünyamı sevgimle kucaklıyorum ve onu tamamen sahipleniyorum. Dünyam müjde ve mucizelerle doluyor, ışığım, sevgim ve inancımla
mutluluğum katlanıyor."

YEE’nin Türkoloji
Kış Okulu start verdi
Eğitim-Sağlık 10

YEE'nin 7 Şubat'a kadar sürecek Türkoloji Kış Okulu,
YEE'nin Kızılay ofisinde düzenlenen açılış töreniyle başladı
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omanya, Azerbaycan, Bosna
Hersek, Fransa, Güney Kore,
Gürcistan, Polonya, Rusya
gibi birçok ülkeden Türkoloji alanında doktora yapan öğrencilerin
katıldığı "Türkoloji Kış Okulu"nun
açılış törenine, Türk Dil Kurumu
(TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer
Gülsevin, TDK Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Feyzi Ersoy, YEE Türkçe
Öğretimi ve Türkoloji Müdürü Prof.
Dr. Yavuz Kartallıoğlu ile çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
YEE Türkçe Öğretimi ve Türkoloji
Müdürü Kartallıoğlu, katılımcıların
günde 6 saat ders alacağı programın kültürel gezileri de kapsadığını
belirterek, "Türkiye Türkolojisi'nin
tanıtılacağı programda öğrenciler,
doktora konuları üzerinde çalışan
akademisyenlerle de bir araya gelebilecek. Öte yandan YEE tarafından
hazırlanan 'Türkoloji' kitabı da bu
eğitimde ele alınacak, geri dönüşler
çerçevesinde Türk tarihi ve Türkçe
öğretimi konularına ilişkin yeni
bölümler kitaba eklenebilecek." ifadelerini kullandı.

‘DAMGA VURACAKSINIZ’

TDK Başkanı Gülsevin de dünyanın çeşitli ülkelerinden Türkoloji

çalışan doktora öğrencilerini bir
araya getiren programın önemini
vurgulayarak, "İnşallah her geçen
gün sizler, Türkoloji'ye damga
vuracak çalışmalar üreteceksiniz."
dedi. www.aa.com.tr’ye göre;
Türkoloji'nin daha önce Avrupa'da
başlamış bilim dalı olduğunu, daha
sonra Sovyetler Birliği'nin kurulmasıyla "Sovyetler ekolü" diye
adlandırılan bir Türkoloji'nin geliştiğini anlatan Gülsevin, Türkiye

Cumhuriyeti'nin kurulmasından
sonra da Türkiye'nin dünyada,
Türkoloji'de büyüyen bir merkez
haline geldiğini söyledi. Gülsevin,
YEE'nin hazırladığı Türkoloji kitabına ilişkin "Türkiye'deki standart
Türkoloji'nin temel kitabı olabilecek bir eser." değerlendirmesinde
bulundu. "Türkoloji Kış Okulu"nu
gazetecilere değerlendiren tarihçi
yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da
"Türkoloji dünyasıyla teması kur-

mak YEE 'nin vazifesidir. Bu konularda öncü olmak hakkıdır ve temel
görevidir." dedi. Türkologlara
yönelik böyle programların daha
uzun sürmesi gerektiğini,
Anadolu'yu bilmeden Türkolog
olunamayacağını vurgulayan
Ortaylı, "Bu programa ciddi olarak
devam etmek gerekir. 1 ay, 6 ay, 1
sene gibi seminerler yapmak lazım.
Bunlar çünkü genç Türkologlar."
diye konuştu. AA

Sırp öğrencilerin
paylaşımına
Boşnak tepkisi
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osna Hersek'in doğusunda
bulunan ve 1995'te Boşnaklara
yönelik soykırımın yaşandığı
Srebrenitsa'daki bir okulda, Sırp
öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek yaptıkları paylaşım büyük tepki
topladı. Ortodoks Sırpların kutladığı
Aziz Sava Günü dolayısıyla düzenlenen programda Çetnik kıyafetli

Bosna Hersek'in doğusunda bulunan ve 1995'te
Boşnaklara yönelik soykırımın yaşandığı Srebrenitsa'daki
bir okulda, Sırp öğrencilerin Çetnik kıyafetleri giyerek
yaptıkları paylaşım büyük tepki topladı

dokuz Sırp öğrencinin sosyal medyada yaptığı "Çetnikler" paylaşımı,
Boşnak çocukların da eğitim aldığı
okulda "endişe verici bir eylem" olarak nitelendirildi. www.aa.com.tr’ye
göre: tarihin farklı dönemlerinde Sırp
olmayan halklara yönelik katliamlar
gerçekleştiren Çetniklerin devletin
okulundaki bir programda övülmesi,
Bosna'daki son savaşta yakınları
Çetnik ideolojisini savunanlarca
öldürülen Srebrenitsalı Boşnakların

tepkisini çekti. Srebrenitsa'nın
Boşnak Belediye Başkan Yardımcısı
Hamdija Fejzic, olayla ilgili yaptığı
açıklamada, yaşananlara tepki göstererek "Öğrencilerin yüzde 70'inin
Boşnak olduğu bir okulda böyle bir
olayın yaşanması endişe vericidir.
Okul müdürünün özür dilemesini ve
istifa etmesini bekliyoruz." dedi.
Yaşanan provokasyona Sırp yetkililerin sessiz kalmasını da eleştiren
Fejzic, "Eğitim verilen bir kurumda

çocuklarımızın kendilerini tehdit
altında hissetmelerine izin vermeyeceğiz. Çocuklar okul sıralarında kendilerini güvende ve eşit hissetmeli.
Görünen o ki bu durum Boşnak
çocuklar için geçerli değil." ifadelerini kullandı. Soykırımın yaşandığı
dönemde terk etmek zorunda kaldıkları yurtlarına geri dönen
Srebrenitsalı Müslüman Boşnaklar,
daha önce de defalarca benzer provokasyonlara maruz kalmıştı.

BİLGİ İzmir’de eğitimi konuştu
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stanbul Bilgi Üniversitesi tarafından düzenlenen “Yolumuz Uzun,
Hayatı Okula Çevirelim!” başlıklı
etkinlik İzmir Workinton, Bayraklı
Tower’da gerçekleştirildi. BİLGİ
mezunlarıyla Ege Bölgesi’nin önemli
kurumlarından temsilcilerin bir araya
geldiği etkinlikte alanında uzman
BİLGİ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Halil Nalçaoğlu ve 2016 yılından
bu yana kurucusu olduğu Telos
Angels ile iş dünyasını yaratıcı fikirlerle buluşturan Ayşe Topçu söz aldı.
BİLGİ İletişim Fakültesi Dekan
Yardımcısı Dr. Aylin Dağsalgüler’in
moderatörlüğünü yürüttüğü etkinlikte, üniversite ruhunu yaratıcı ve inovatif yöntemlerle yaşamak ve yaşatmak, üniversitenin hayata hazırlığa
ve gerçek iş akışlarına katkısı, yaratıcılık ve inovasyon konularının yeni
dünyada artan öneminin yanı sıra

akademi-sanayi karşılaşmalarının kritikliği gibi konular ele alındı. Okul
için değil yaşam için öğrenmeli mottosuyla harekete geçilmesi gerektiğini
belirten BİLGİ İletişim Fakültesi
Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu,
“1980’lerden başlayarak bugüne

gelen, üniversitelerin iş dünyasının
güdümünde ona hizmet eden bir
kurum olması fikri geçerliliğini yitirdi. Dört duvar arasında, tek taraflı bir
bilgi akışıyla çağa ayak uyduramaz,
dönüştürücü bir güç ortaya koyamayız” dedi. Mevcut eğitim sisteminin iş

hayatına yansımasını değerlendiren
Ayşe Topçu ise, “Tek taraflı, hiyerarşinin ve katı kuralların geçerli olduğu
bir eğitim sistemi öğrencilerin iş
hayatına atıldığında, yaratıcı olma,
kendi fikrini ifade etme, talep etme,
eleştirme, doğru değerlendirme gibi
konularda eksik kalmalarına neden
oluyor. Bu noktada üniversite sanayi
işbirliklerinin önemi ortaya çıkıyor.
Eğer öğrenci üniversite hayatında bu
karşılaşmaya maruz kalırsa iş hayatına atıldığında öz farkındalığa sahip
olacaktır” dedi. Değişimin kurumlar
ve bireyler için zorlu bir süreç olduğuna dikkat çeken Ayşe Topçu,
“Kurumları değişime götürecek ve
değişimi yönetecek olanlar genç
kuşaklardır. İnovasyon kabiliyeti
bireyle başlar. İş hayatında inovatif
olmak isteyen gençler hazırlıklı,
meraklı ve cesur olmalı. Sürekli bir
arayışta olmaktan, denemekten ve
başarısız olmaktan korkmayın” dedi.
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“primeclass” Lounge is
waiting for you to sit back
and relax before your flight...

Vanlı kayakçı
Balkan ikincisi
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ürkiye Kayak Federasyonunun Bosna Hersek’te
düzenlediği ve 11 ülkeden
109 sporcunun katılım sağladığı
Balkan Kupası Yarışmalarına
Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kayak Takımı sporcularından milli kayakçı Ömer Ayçiçek
de katıldı. İki gün süren zorlu
yarışmalarda 10 kilometre serbest stil erkekler kategorisinde
57 puanla ikinci olan Ayçiçek,
olimpiyata 2 yıl kala aldığı bu
puanla dünya sıralamasını daha
yukarılara çıkarmayı başardı.
www.haberler.com’a göre;
Van’a gümüş madalya kazandıran milli kayakçı Ömer Ayçiçek’in antrenörü Halis
Korkmaz, “Ömer, ilimiz adına
yurt içi ve yurt dışı birçok müsabakada sayısız başarılara
imza attı. Bu başarılardan birisi
de şu an Bosna Hersek’te yapılan Balkan Kupası Yarışmaları-

dır. İlimiz adına katıldığımız yarışmaların birçoğunda Türkiye
şampiyonluğu, ikinciliği ve
üçüncülüğü elde etmenin karşılığı olarak sporcumuz Ömer Ayçiçek sergilediği üstün
performanstan dolayı 2018 Kış
Olimpiyatlarına katılmıştı.
Bugün yapılan Balkan Kupası
Yarışmalarında 10 kilometre
serbest stil kategorisinde almış

olduğumuz 57 puan ile olimpiyata 2 yıl kala dünya sıralamasındaki başarımızı daha
yukarılara taşımış olduk. İlimiz
adına böylesi gurur verici başarılarından dolayı sporcumuzu
bir kez daha tebrik ediyor, bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı İl Müdürümüz
Nevzat İnanç’a çok teşekkür
ediyoruz” dedi.

Tiran'da, Türkiye Kültür ve
Turizm Bakanlığının desteğiyle
"Osmanlı ve
Geleneksel Türk
Tatlıları Mutfak
Atölyesi"
düzenlendi

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

